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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله صـىل 

 .َّلم تسلياماهللا عليه وعىل آله وصحبه وس
ُأما بعد فهذا رشح خمترص عىل متن اآلجرومية يف علم النحو، مقسام عىل اثنني ومخسني درسا، راعيت فيها التسهيل 
َقدر اإلمكان، وسلكت فيها طريقة التدرج يف عرض املعلومـات، فـإن رأيـت يف درس معلومـة ناقـصة فـسيأيت 

ملصنف هو عموم املسلمني رغبة يف تعليمهم أساسيات لغة القرآن َتتميمها فال تبادر باإلنكار؛ فإن املخاطب هبذا ا
 . الكريم

وأصله جمموعة دروس ألقيتها يف بعض املواقع االلكرتونية عىل مدار أربعة أشهر فجمعتهـا فكـان هـذا الكتـاب 
 .الذي بني يديك

 .بواهللا أسأل أن ينفع به وأن جيعل أعاملنا صاحلة ولوجهه الكريم خالصة إنه سميع جمي
 

 أبو مصطفى البغدادي
  com.yahoo@abualmostafa للتواصل

٢٠١٢ - ٩ -٧ 
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 )الدرس األول ( 
 

 مقدمة
 

 .قواعد يعرف هبا ضبط آخر الكلمة: النحو
 .صون اللسان عن اخلطأ يف الكالم، وفهم القرآن والسنة: وفائدته

بمعنى أن العرب الفصحاء كانوا يتحدثون بالعربية وفق قـانون مـستقيم، فلـام فتحـت الـبالد واخـتلط العـرب 
باألعاجم ترسب اللحن واخللل إىل نطقهم فاشـتدت احلاجـة إىل وضـع قواعـد مـستخرجة مـن كـالم العـرب 

 .الفصحاء يتمكن هبا الناطق من صون لسانه عن اخلطأ فمن أجل ذلك وضعوا علم النحو
ثم إن أبحاث هذا العلم تتعلق باحلرف األخري من الكلمة فتجده يعلمك متى تنطق هبا مضمومة ومتى تنطق هبـا 

َاحلمد هللاِ رب العاملني : ( مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة فقوله تعاىل ِ أن حركـة احلـرف األخـري مـن فيه نالحظ ) ُ
 .اعد علم النحوالكلامت كالدال من احلمد واهلاء من اهللا خمتلفة تبعا لقو

 :ثم إن فائدته ترجع إىل غرضني
 . لفظي:األول
 . معنوي:والثاين

ّفأما الفائدة التي ترجع للفظ فهي صون اللسان عن اخلطأ يف الكالم بحيث يكون نطقك بالكالم كنطـق العـرب 
العلم حيتاج إليه يف األوائل، ونحن اليوم وإن رصنا نتحدث بالعامية وال نراعي يف كالمنا علم النحو إال أن طالب 

 وهو يتكلم يف الدين وينظر إليـه عـىل أنـه بهْ وكذا إذا أخذ يف تأليف كتاب أو رسالة إذ يقبح ،اخلطب والدروس
 .صاحب علم ودعوة أن حيرك الكلامت بشكل خاطئ

 .رشيعوأما الفائدة املعنوية فهي االستعانة بالنحو عىل فهم القرآن والسنة النبوية اللذين مها مصدرا الت
َفإذا أردنا أن نخرب عن زيد بأنه  ) واملفعول به منصوب -الفاعل مرفوع( من مسائل وقواعد علم النحو هي : مثال ُ

ٌرضب زيد عم: رضب عمرا نقول ، فبام أن زيدا هو الفاعل أي الذي قام بالرضب نرفعه هنا بالـضمة، وبـام أن ًراَ
 . ه هنا بالفتحةعمرا هو املفعول به أي الذي وقع عليه الرضب ننصب

ٌرضب زيد عم( فاملتكلم هبذه اجلملة  إنه قد أصاب ومتى ما نطق : متى رفع كلمة زيد ونصب كلمة عمرو يقال) ًراَ
َهبام عىل غري تلك الصورة يقال إنه قد حلن يف كالمه وأخطأ يف النحو َ َ. 
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و الضارب ومن هو املرضوب ثم إن السامع والقارئ لتلك اجلملة يستطيع من خالل علم النحو أن يعرف من ه
ْ فمن هنا كان ،ألنه حينام جيد كلمة زيد قد رفعت وكلمة عمرو قد نصبت يعلم من هو الفاعل ومن هو املفعول به ِ

 .علم النحو مظهرا للمعنى الذي يقصده املتكلم والكاتب
ُحرض يعقوب املوت : ( ّإذا قرأ العامي قول اهللا تعاىلو َ وب عليه السالم حرض وجاء فلعله يستشكل كيف أن يعق) َ

 أو ماذا؟ بينام طالب العلم الذي درس النحو ينظر يف لفظ اآلية فيجـد أن البـاء - حاشاه-للموت فهل قتل نفسه
َمن يعقوب مفتوحة، والتاء من املوت مضمومة فيعلم أن اآلية فيها تقديم املفعول عىل الفاعـل واألصـل حـرض 

َاملوت يعقوب فاملوت هو الذي حرض يع  .     قوبُ
ُإنام خيشى اهللاَ من عباده العلامء ( ومثلها قول اهللا تعاىل    ؟فقد يستشكل كيف أن اهللا خيشى وخياف من العلامء) ِ

ُ، والعلامء فاعل مرفوع فـاملعنى إنـام خيـشى العلـامء اهللاَ فـال  مقدم نجد أن لفظ اجلاللة مفعول به منصوبولكننا
 .إشكال

 قواعد يعرف هبا كيفية ضبط احلرف األخري من الكلمة عىل الكيفية التي نطقـت فاخلالصة هي أن علم النحو هو
هبا العرب، وأن معرفة قواعد النحو تعني عىل كشف املعنى الذي قصده املتكلم فلذا نحتاج النحو لفهم كالم اهللا 

 .وكالم رسوله صىل اهللا عليه وسلم
 

 )مسائل ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو علم النحو ؟-١
  ما هي فائدة دراسة علم النحو؟-٢
 ّ وضح كيف أن النحو يكشف املعنى املراد؟-٣
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 )الدرس الثاين ( 
 

 الكلمة والكالم
 

قد علمت أن علم النحو هو قواعد يعرف هبا ضبط آخر الكلمة وأن فائدته صون اللسان عـن اخلطـأ يف الكـالم 
 .ّنة، فال بد لنا من أن نعرف بشكل مفصل ما هو املقصود بالكلمة والكالموفهم القرآن والس

لوجدناها تتكون من جمموعة أحرف هجائيـة فالكلمـة األوىل )  فم - كتاب-جبل: ( فلو الحظنا الكلامت اآلتية
 .وهكذا سائر الكلامت التي ننطق هبا)  والالم - والباء-اجليم( مثال تتكون من 

 ص - ش- س - ز- ر - ذ - د - خ - ح- ج - ث - ت - ب -أ: (  وعرشون حرفا هيوحروف اهلجاء تسعة
زة أوهلا والياء آخرها واأللـف مفاهل)  ي - ا - و - هـ - ن - م - ل - ك - ق - ف - غ - ع - ظ -ط - ض -

 .بني الواو والياء
 .قد ال حيصل منها معنىثم إن هذه األحرف إذا اجتمعت مع بعضها قد حيصل منها معنى يف اللغة العربية و

 .  ال معنى له) ديز (  ولفظ ،له معنى) زيد ( فمثال لفظ 
 .كل ما يسمع: ، والصوت هوالصوت املشتمل عىل بعض األحرف: ونعني باللفظ هو

فإذا كانت بيدك قطعة نقود معدنية وألقيتها يف األرض فستسمع هلا صوتا، وإذا فتحت الباب فتسمع صوتا فكـل 
نك فهو صوت، وهذا الصوت إن كان خاليا من األحرف فيسمى صوتا فقط كصوت اجلرس، وإن ذأما سمعته ب

 .كان ذا أحرف فيسمى لفظا مثل لفظ زيد، فالصوت أعم وأوسع من اللفظ
 :واللفظ ينقسم إىل قسمني

 . رجل- بيت -زيد :  مثل.ما له معنى:  اللفظ املستعمل وهو-أوال
 . جغظ-فيس  -ديز :  مثل.له معنىما ليس :  اللفظ املهمل وهو-ثانيا

 :واللفظ املستعمل ينقسم إىل قسمني
 .ويسمى اللفظ املستعمل املفرد بالكلمة)  سيارة - كتاب -زيد : ( مثل. اللفظة الواحدة:  مفرد وهو-١
 ). احلمد هللا رب العاملني - عصري الربتقال-غالم زيد : (  مثل.ما تكون من لفظتني فأكثر:  مركب وهو-٢
 :للفظ املركب ينقسم بدوره إىل قسمنيوا
 .ويسمى باملركب التام. ما حيسن السكوت عليه:  مركب مفيد وهو-أ

 .ويسمى باملركب الناقص. ما ال حيسن السكوت عليه:  مركب غري مفيد وهو-ب
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ٌزيد قائم، هذا لفظ مركب من كلمتني وهو يفيد معنى حيسن السكوت عليه أي يصح االكتفاء به فإ: مثال ذا سمع ٌ
 .زيد قائم فسيفهم معنى تاما وهو أن شخصا يسمى بزيد قائم: ٌإنسان شخصا يقول

ٌقام زيد، هذا لفظ مركب مفيد ألنه يدل عىل معنى كامل يصح السكوت عليه واالكتفاء به: مثال َ. 
ِعصري الربتقال، هذا لفظ مركب من كلمتني : مثال سن الـسكوت ولكنه غري مفيد ألنه ال حي)  الربتقال -عصري( ُ

عليه وال يكتفي به السامع فهو ناقص الداللة فعصري الربتقال ماذا به؟ هل هو حلو أو حامض أو غـايل الـثمن مل 
ٌعصري الربتقال حلو فهذا يكون مركبا مفيدا: ّيبني فال يفيد فائدة حيسن السكوت عليها فإذا أكمل املتكلم وقال ِ ُ. 

ٌإذا قام زيد، هذا لفظ مركب من : مثال ولكنه غري مفيد والسامع يبقى ينتظر وال )  زيد - قام-إذا: ( ثالث كلامتَ
ّيصح االكتفاء به، فإذا قام زيد يكون ماذا؟ مل يبني، فال يكون هذا املركب مفيدا ولكن إذا قيل إذا قام زيد فـسلم : ٌ

 .عليه، أو فأكرمه، أو ناوله املنشفة ونحو ذلك فسيكون مركبا مفيدا
 نحو زيد قائم، وقام زيد، وكام تالحظ فـإن الكلـامت املـستعملة يف بالكالم واجلملةكب املفيد ويسمى اللفظ املر

 عربية أي نطقت هبا العرب فالكالم عند النحاة ال يكون بغري ألفاظ العرب فلـو اسـتعلمنا غـري لغـة هذه األمثلة
ا ألهنا ليست موضوعة بلغة العرب العرب كاللغة االنكليزية للمحاورة فال تسمى تلك األلفاظ عند النحاة كالم

 .اللفظ املركب املفيد بالوضع العريب: ًفالكالم إذا هو
فتلخص من ذلك أن اللفظ هو الصوت املشتمل عىل بعض األحرف، وهو مستعمل ومهمل، واللفظ املـستعمل 

 .قصمفرد ومركب، واملركب تارة يكون مفيدا تاما ويسمى بالكالم، وتارة يكون غري مفيد وهو النا
 

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي الكلمة وما هو الكالم؟ -١
 ؟ ) املركب الناقص - املهمل- املستعمل- اللفظ-الصوت: ( ِّ عرف ما ييل-٢
 ِّ مثل بمثال من عندك للفظ املفرد، واملركب الناقص، واملركب التام؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّعني املركب الناقص، من الكالم فيام ييل
ِ إنام األعامل بالنيات-ُمد هللاِاحل(  ُ املدينة املنورة-ُ َ ليت املريض-ُ ِّ صحيح البخاري-َ إله إال اهللاُ ال-َاتقيت اهللاَ  إن-َ ُ.(  
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 " خمططات توضيحية "
 

 اللفظ 
 

                                                    

                                         مهملمستعمل                                                           
                                                           

                 مركب                      مفرد                                          
  )              كلمة (                                      

 

            غري مفيد                       مفيد                                            
 )ناقص (                      )كالم(                                                     
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 )الثالث الدرس ( 
 

 أقسام الكالم
 

َقد علمت أن الكالم هو َاللفظ املركب املفيد بالوضع العريب، وأن الكلمة هي: َ ُِ ُ ُاللفظ املستعمل املفرد ونريـد أن : ُ ُ ُ
ِنبني هنا أقسام الكالم أي أجزاءه التي يتألف منها َ ّ. 

 .احلرف -،ثالثاالفعل -، ثانيااالسم -أوال:  فأقسامه ثالثة هي
ّد منها عالمة يعرف ويتميز هبا عن البقية، فمن عالمات االسمولكل واح ُ: 

ًوقرأت كتابا-ٌهذا كتاب: مثل)  ٌ، ً ، ٍ ( وهو تنوين الضم والفتح والكرس التنوين -١  .ٍ ونظرت إىل كتاب-ُ
 .فكتاب اسم والدليل هو وجود التنوين يف آخره

 .وهلب اسامن لوجود التنوين يف آخرمهافنار  ) ٍهلبَ ذات ً ناراسيصىل: ( قال اهللا تعاىل: مثال
 .عليها أل دخول الزجاج، فهذه كلها أسامء ل- الشمس- الكتاب-الرجل:  مثل عليهألدخول  -٢

ِالرمحن الرحيم: ( قال اهللا تعاىل: مثال  .عليهام أل دخولفلفظ رمحن ورحيم اسامن ل) ِ
َفهنا نسبت وأسندت لزيد القيـام فيـسمى ) ٌ قائم ٌزيد: ( ، مثلأن تنسب ليشء شيئا آخر:  ومعناهاإلسناد إليه -٣ َ

 .زيد مسندا إليه، ويسمى القيام مسندا، فزيد هنا اسم ألنه أسند إليه القيام
ٌقام زيد: ( وكل كلمة أسند إليها يشء تكون اسام فوقوع الكلمة مسندا إليه دليل عىل أهنا اسم مثل ٌ نام بكر-َ  أنـا -َ

 .ٌليه القيام، وبكر اسم ألنه أسند إليه النوم، وأنا اسم ألنه أسند إليه اإلسالمفزيد اسم ألنه أسند إ) ٌمسلم 
 . إليه الرسالة صىل اهللا عليه وسلمتفمحمد اسم ألنه أسند) ُ رسول اهللاِ ٌ حممد: (قال اهللا تعاىل: مثال

 زمـن سـابق، وأما الفعل فهو كلمة تدل عىل وقوع عمل معني يف زمن ما، مثل رضب يدل عىل وقوع الرضب يف
ومثل يرضب يدل عىل وقوع الرضب يف الزمن احلايل، ومثل سأرضب يدل عىل وقوع الرضب يف زمن املستقبل، 

 . فكلها تدل عىل وقوع فعل وعمل معني يف زمن ما)  يصوم- يأكل- سجد-كتب( ومثل 
 :ثم الفعل ثالثة أقسام هي

َ استخرج، وهو يدل-َ كتب -َرضب: مثل. الفعل املايض -١  . عىل الزمن الفائت أي السابق لزمن التكلمَ
ُ تستخرج، وهو يدل عـىل الـزمن احلـايل أي زمـن الـتكلم، والـزمن -ُ نكتب-ُيرضب: مثل. الفعل املضارع -٢ ِ

َحيصد الفالح الزرع، فقد يكون الفالح حيصد يف أثناء التكلم فيكون حيصد للحال وقـد : َاملستقبيل فمثال لو قلت ُ ُ
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احلـال، : د الفالح الزرع أي بعد زمن التكلم فيكون حيصد للمستقبل، فاملـضارع لـه زمنـانيكون املعنى سيحص
 .   واالستقبال

ْ استخرج، فيدل عىل طلب الفعل يف زمن املستقبل أي بعد التكلم-ْ اكتب-ْارضب: مثل. فعل األمر -٣ ِ ِ. 
 : اآلخروبعد أن عرفنا أقسام الفعل نريد أن نعطي لكل فعل عالمة متيزه عن الفعل

ْرضبت:  مثلتاء التأنيث الساكنة: فعالمة الفعل املايض هي ْ كتبت-َ ْ استخرجت، فهذه أفعال ماضية لوجود تاء -َ َ
َكتبت هند الدرس: التأنيث يف آخرها وسميت تاء التأنيث ألهنا تستعمل مع اإلناث تقول ٌَ ْ. 

ً رب ابن يل عندك بيتا يف اجلْ قالت: (قال اهللا تعاىل: مثال ِّ ٍفقالت فعل ماض لوجود تاء التأنيث يف آخره) ِنة ِّ ْ. 
ْمل : ( وعالمة الفعل املضارع هي َمل هيمل زيد الدرس فيهمل فعل : ْ مل يستخرج تقول-ْ مل يلعب-ْمل يرضب: مثل) َ ٌ ْ ْ

ْمضارع بدليل وجود كلمة مل يف أوله، فلم ال تدخل إال عىل الفعل املضارع ْ . 
ٌ له كفوا أحد ْيكن ومل ْيولدْ ومل ْيلدْ مل: ( قال اهللا تعاىل: مثال ً  ْ.فيلد ويولد ويكن أفعال مضارعة بدليل مل) ُ

 :وفعل األمر عالمته واحدة مركبة من أمرين فال بد من وجودمها معا كي تكون الكلمة فعل أمر ومها
ِقبوله ياء املخاطبة -، بداللته عىل الطلب -أ َ   أي طلب الكتابـة الطلبْاكتب، فهو فعل أمر ألنه يدل عىل: ، مثلَ

َالكلمة الياء التي تستعمل خلطاب اإلناث تقول اكتبي يا هند الدرس هذه ْبة نقول اكتبي فقبلت َويقبل ياء املخاط ُ
ِارضيب امليسء، فارضيب فعل أمر لداللته عىل الطلب أي طلب الكتابة ووجود ياء املخاطبة يف آخره: ومثل َ َْ.  
ْوارشيب وقري ْ فكيل: (قال اهللا تعاىل: مثال ِّْ ِّفكيل وارشيب وقري أفعال أمر لداللتها عىل الطلب ووجود يـاء  ) ً عيناَ

 .املخاطبة يف آخرها
 :، بمعنى أن عالمات األسامء هيعدم قبول أي عالمة من عالمات االسم أو الفعل: وأما احلرف فعالمته هي

 عىل الطلب مع قبوله الداللة و- ومل- تاء التأنيث: (وعالمات الفعل هي)  واإلسناد إليه -ودخول أل -التنوين( 
 - عن-يف( فنأيت بالكلمة ونخترب عليها مجيع عالمات االسم والفعل فإذا مل تقبلها فهي حرف مثل ) َياء املخاطبة 

قبل فإذا أخذنا إىل مثال وجدناها ال تقبل التنوين وال تقبل أل فال نقول اإلىل وال تصلح لإلسناد وال ت)  إىل -عىل
ْتاء التأنيث فال يقال إالت، وال مل فال يقال مل إىل، وليس فيها داللة عىل الطلب وال تقبل ياء املخاطبة فتكون حرفا،  ْ
فكل كلمة تقبل عالمة من عالمات االسم فهي اسم وكل كلمة تقبل عالمة من عالمات الفعل فهي فعـل وكـل 

 . حرفكلمة ال تقبل شيئا من عالمات االسم وال الفعل فهي
 هلا فمثال نقـول ل الكلمة ويف حالة قبو،هذه العالمات السابقة يستدل هبا يف حالة كوهنا موجودة يف الكلمة: تنبيه
 . فتصري الرجلأل هاسم أيضا لقبول) رجل ( ، ونقول  لدخول أل عليهاسم ) لرجل ا ( إن



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
٩  

 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام الكالم؟-١
  كل قسم من أقسام الكالم؟ ما هي عالمة-٢
  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام الكالم؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّميز بني االسم والفعل واحلرف مع ذكر الدليل فيام يأيت
ْ من- يؤمنون- املتقون- ينرص- هل- مصباح-نخيل(   ).َ أفلح -ٌ كاتب-ِ
 

  )٢التامرين ( 
 

 :فعال اآلتية مع ذكر الدليلّعني املايض واملضارع واألمر من األ
ْ سبح-َ رأى-َ أنذر-َ يقيمون-ُ نستعني-ُ نعبد-ُهزي(  ْ استقم -ِّ ِ.( 
 
 
 
 

 
 
  

   
      

 
  



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٠  

 )الدرس الرابع ( 
 

 اإلعراب 
 

 احلـرف قواعد يعرف هبا ضبط آخر الكلمة، وأن البحث يف علـم النحـو إنـام يكـون يف: َقد علمت أن النحو هو
 .األخري من الكلمة

ُالذين قال هلم: ( ْوآخر الكلمة يكون حمال لتغريات خمتلفة، الحظ قول اهللا تعاىل َ )  قد مجعوا لكم َالناسَّ إن ُ الناسَ
 .َّذكرت مضمومة ثم ذكرت مفتوحة، والشك أن هذا التغري إنام هو بسبب قواعد النحو) الناس ( فانظر إىل كلمة 

َقتل : ( ذه اآليات قال اهللا تعاىلوكذلك انظر إىل ه ِ ُ ما أكفره ُاإلنسانُ ٍ خـرس  لفـيَاإلنـسانَّإن : ( وقال سبحانه) َ ُ (
ِ حني من الدهر ِاإلنسانهل أتى عىل : ( وقال جل جالله ِ ذكرت مضمومة ثم مفتوحـة، ثـم ) إنسان ( جتد كلمة ) ٌ

 .سمى باملعربةت)  واإلنسان -الناس( مكسورة، بحسب موقعها يف الكالم، فكلمة 
 .ّالكلمة التي تتغري حركة آخرها بحسب موقعها يف الكالم: فالكلمة املعربة هي

متى يصح أن نجعل آخر الكلمة مضمومة ومتى يصح أن نجعلها مفتوحة ومتى : وهنا نصل إىل سؤال مهم وهو
 يصح أن نجعلها مكسورة ؟

 . اجلملة والكالمأن ضبط حركة آخر الكلمة يكون بحسب موقعها يف: واجلواب هو
 :ولنذكر بعض القواعد

). االسم املسبوق بحرف اجلر جير آخـره : (  ثالثا،)املفعول به ينصب آخره : ( ثانيا، )الفاعل يرفع آخره : ( أوال
 :وإليك الرشح والبيان

ّقد عرفت كيف متيز بني االسم والفعل واحلرف، والفعل دائام يقتيض وجود فاعل قام بذلك الفعل فانظ ر إىل هذه َ
ٌقام زيد: ( األمثلة ُ استيقظ الولد -ٌروَ جاء عم-َ جتد ثالث مجل كل واحدة منها متكونة من فعل واسم فاجلملـة ) َ
ٌقام زيد ( األوىل  متكونة من فعل ماض، واسم، وكذلك البقية ولو الحظنا معاين تلك اجلمل لوجدناها تدل عىل ) َ

 . وحركة آخره هي الضمة أي يكون مرفوعافعل، وشخص قام بذلك الفعل، يسمى بالفاعل
 .ٌاسم مرفوع يأيت بعد الفعل، يدل عىل الذي قام بالفعل: فالفاعل هو

 .فهذا الضابط األول الذي مسكناه وهو أننا نرفع االسم إذا كان فاعال
ٌقال نسوة: ( قال اهللا تعاىل: مثال ٌفعل ماض، ونسوة، فاعل: َفقال) ِ يف املدينة َ ٌ. 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١١  

ٌرضب زيد عم: ( عول به فانظر معي إىل هذه األمثلة وأما املف ً أكرم عيل بكرا-ًراَ ٌ َ قرأ الطالب الدرس -َ ُ جتد كـل ) َ
مجلة متكونة من فعل واسمني األول منها مرفوع بالضمة والثاين منصوب بالفتحة ونجـد مـن حيـث املعنـى أن 

ل، فاالسم الذي قام بالفعـل يـسمى فـاعال االسم األول يدل عىل الفاعل، والثاين يدل عىل الذي وقع عليه الفع
 .ويكون مرفوعا، واالسم الذي وقع عليه الفعل يسمى مفعوال به ويكون منصوبا

ٌرضب زيد عم(  فاجلملة األوىل  متكونة من فعل ماض، ومن اسم قام بفعل الرضب وهو زيد ويسمى فاعال، ) ًراَ
 . ومن اسم وقع عليه الرضب وهو عمرو ويسمى مفعوال به

 .اسم منصوب، يدل عىل الذي وقع عليه الفعل: املفعول به هوف
 . وهذا الضابط الثاين الذي نمسكه وهو أننا ننصب االسم إذا كان مفعوال به

َورث سليامن داود و: ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ  .َفورث فعل ماض، وسليامن فاعل، وداود مفعول به) َ
فهـذه )  البـاء - يف- عـىل-َ عـن- إىل -ِمن(  مثل . حروف اجلراسم يسبقه حرف من: وأما االسم املجرور فهو

ِذهب زيد من البيت إىل املدرسـة، فهنـا دخـل احلـرف  : احلروف تدخل عىل األسامء وجترها، وإليك هذه األمثلة ِ ِ ٌ
َرميت السهم:  ومثل،عىل املدرسة فكرسها أيضا) إىل ( عىل البيت فتسبب يف كرسه أي جره، ودخل احلرف ) ِمن( ُ 

ٌصـعد زيـد عـىل :  ومثـل،)عن ( ه هذه الكرسة هو حرف اجلر ِعن القوس، فالقوس اسم جمرور والذي سبب ل َ
ِدخل زيد يف املسجد، فاملسجد اسـم جمـرور : ومثل) عىل ( ِالدرج، فالدرج اسم جمرور ألنه مسبوق بحرف اجلر  ٌ َ

َّزيد بالقلم، فالباء حرف جر وقد جر القلم َكتب : ، ومثل)يف ( آخره والذي عمل فيه هذه الكرسة وجلبها له هو  ِ ٌ
 .بالكرسة

 .ِحروف معينة مثل من وإىل تدخل عىل األسامء وتقوم بجرها: فحروف اجلر هي
 .وهذا الضابط الثالث الذي نمسكه وهو أننا نجر االسم املسبوق بحرف اجلر

ومرة ) ِمن ( ملسجد كرس وجر مرتني مرة بسبب فا)  األقىص ِاملسجدِ احلرام إىل ِ املسجدِمن: ( قال اهللا تعاىل: مثال
 ). إىل ( بسبب 

 .تغري حيدث يف آخر الكلمة الختالف موقعها يف الكالم: فتلخص من ذلك أن اإلعراب هو
بحسب موقعها فإذا وقعت يف اجلملة فاعال حـدثت الـضمة، ) الضمة إىل الفتحة إىل الكرسة ( فالكلمة تتغري من 

 .ثت الفتحة، وإذا وقعت مسبوقة بحرف جر حدثت الكرسةوإذا وقعت مفعوال به حد
 
 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٢  

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو اإلعراب؟-١
  ما هو الفاعل وما هو املفعول به وما هو االسم املجرور؟-٢
  مثل بمثال من عندك للفاعل واملفعول به واالسم املجرور؟-٣
  

  )١متارين ( 
 

 :املجرور فيام يأيتاستخرج الفاعل واملفعول به واالسم 
ُصاح الديك(  َ يزرع الفالح األرض-ُ بكى الطفل-َ ُ َ مزق الغالم الورق-ُ َُ ِ يقطع النجار اخلشب باملنشار-َّ َ ُ ترقـد -ُُ

ِالدجاجة عىل البيض ِ ركب زيد الطائرة من العراق إىل الشام-ُ ِ َ ٌ ِ يغوص السباح يف املاء -َ ُ َّ ُ.( 
 

  )٢متارين ( 
 

 : كالم بحيث تكون مرة مضمومة ومرة مفتوحة ومرة مكسورةضع األسامء التالية يف
 ). املطر - املؤمن- الربق- األسد-الرجل( 
 
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٣  

 )الدرس اخلامس ( 
 

 أقسام اإلعراب
 

التي : ملعربة هيتغري حيدث يف آخر الكلمة الختالف موقعها يف الكالم، وأن الكلمة ا: َقد علمت أن اإلعراب هو
 .تتغري حركة آخرها بحسب موقعها يف الكالم

 :ثم إن لإلعراب أربعة أقسام هي
 .اجلزم -٤، اجلر -٣، النصب -٢، الرفع -١

ٌقام زيد، فزيد مرفوع بدليل الـضمة التـي يف آخـره وهـو مرفـوع ألنـه فاعـل : مثل. فالتغري بالضمة يسمى رفعا َ
 ).كل فاعل مرفوع : ( والقاعدة تقول

ٌمثل رضب زيد عم. والتغري بالفتحة يسمى نصبا ، فعمرو منصوب بدليل الفتحة التي يف آخره وهـو منـصوب ًراَ
 ).كل مفعول به منصوب : ( ألنه مفعول به والقاعدة تقول
ِمثل ذهب زيد إىل املدرسة، فاملدرسة كلمة جمرورة بدليل الكـرسة يف آخرهـا وهـي . والتغري بالكرسة يسمى جرا ٌ َ

 ).كل اسم مسبوق بحرف جر جمرور : (  ألهنا سبقت بحرف جر والقاعدة تقولجمرورة
ْمثل مل يقم زيد، فيقم فعل مضارع جمزوم بدليل السكون يف آخره. والتغري بالسكون يسمى جزما ٌْ. 

 :وبام أنه قد تقدم بيان الفاعل واملفعول به واالسم املجرور فلنتكلم بيشء من التفصيل عن اجلزم فنقول
ماض، ومضارع، وأمر، وعرفت العالمة التي متيز كل فعل عن اآلخر ثـم إن : ّر عليك أن الفعل ثالثة أقسامقد م

ُيغفر َاليوم : ( ْالفعل املضارع كاالسم حتدث يف آخره تغريات خمتلفة، الحظ هذه اآليات قال اهللا تعاىل ) اهللاُ لكـم ِ
َيغفر ْفلن : ( وقال تعاىل ْيغفرْ إن ينتهوا : (وقال تعاىل) اهللاُ هلم ِ َ عرضة للتغريات ) يغفر ( جتد الفعل املضارع )  هلم ُ

 .فمرة آخره ضمة، ومرة فتحة، ومرة سكون، وبالتأكيد إن هذه التغريات تابعة للقواعد
 :وإليك بعض تلك القواعد

 ).الفعل املضارع ينصب إذا سبقه حرف نصب: ( أوال
 ).زم الفعل املضارع جيزم إذا سبقه حرف ج: (ثانيا
 :وإليك الرشح والتفصيل).  الفعل املضارع يرفع إذا مل يسبقه ناصب أو جازم: (ثالثا

ْالطالب الدرس، لن َهيمل ْ لن -ٌزيدَيقوم ْلن : ( انظر يف األمثلة التالية َ دخـل ) ْلن ( جتد أن احلرف ) ُ الكافر َيفلحُ
 .  فتحة أي نصبهافجعل يف آخرها) َ يفلح -َ هيمل-َيقوم: ( عىل األفعال املضارعة



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
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 .إذا دخل عىل الفعل املضارع فإنه ينصبه دائام) ْلن ( فظهر أن احلرف 
َلن نؤمنوقال الذين كفروا : ( قال اهللا تعاىل: مثال َفلن حرف نصب، ونؤمن فعل مضارع منصوب )  هبذا القرآن  ُّْ

 .وعالمة نصبه الفتحة
ْملهي مل -ٌرو عمْيذهبمل : ( وانظر يف األمثلة التالية َدخل ) ْ مل  (جتد أن احلرف) َ الزجاج ٌبكر ْيكرس مل -َ الدرسٌزيد ِ
 .فجعل يف آخرها سكونا أي جزمها) ْ يكرس -ْ هيمل-ْيذهب( عىل األفعال املضارعة 

 .     إذا دخل عىل الفعل املضارع فإنه جيزمه دائام) ْمل ( فظهر أن احلرف 
ٌ له كفوا أحد ْمل  يكنوْمل يولد وْ مل يلد : (قال اهللا تعاىل: مثال  -ْ يولـد-ْيلد: ( فلم حرف جزم واألفعال املضارعة) ً
 .  جمزومة وعالمة جزمها السكون) ْيكن 

ٌيقوم زيد: ( وانظر يف األمثلة التالية َ يكرم الناس العامل -ُ ِ ُ ُ يشكر املؤمن اهللاَ -ُ  -ُيقـوم: ( جتد أن األفعال املضارعة) ُ
 .ف ناصب ومل يسبقها حرف جازم فلهذا حصل يف آخرها ضمة أي رفعتمل يسبقها حر) ُ يشكر -ُيكرم

 .فظهر أن الفعل املضارع متى جترد عن الناصب واجلازم فإنه يرفع
ُيكذبَأرأيت الذي : ( قال اهللا تعاىل: مثال  .ُفيكذب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة) ِ بالدين ُِّ

 .  قصود باجلزموهبذا البيان قد حصلت لك صورة واضحة عن امل
َولعلك الحظت أن األسامء دخلها الرفع والنصب واجلر فتوجد أسامء مرفوعة كالفاعل، وتوجد أسامء منـصوبة 

 .بحرف جر، وال توجد يف العربية أسامء جمزومة أبداكاملسبوقة كاملفعول به، وتوجد أسامء جمرورة 
ل عليها حرف ناصب أو جازم، وتكون منـصوبة إذا َوأيضا رأيت أن األفعال املضارعة تكون مرفوعة إذا مل يدخ

دخل عليه حرف ناصب، وتكون جمزومة إذا دخل عليها حرف جازم، وال تكون جمرورة فال توجد أفعال جمرورة 
 . يف لغة العرب إطالقا

فتلخص أن أقسام اإلعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم، وأن الرفع والنصب يدخالن عىل األسامء واألفعـال 
 .ارعة، وأن اجلر خيتص باألسامء، وأن اجلزم خيتص باألفعال املضارعةاملض

 :وقد حصلنا يف هناية الدرس عىل ست قواعد نحوية مهمة جيب استيعاهبا جيدا هي
 .كل اسم مسبوق بحرف جر جمرور:  ثالثا-كل مفعول به منصوب:  ثانيا-كل فاعل مرفوع: أوال
 .كل فعل مضارع مسبوق بجازم جمزوم:  خامسا-كل فعل مضارع مسبوق بناصب منصوب: رابعا

 . د عن الناصب واجلازم مرفوعَّكل فعل مضارع جتر: سادسا
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام اإلعراب؟  -١
 ّ وزع أقسام اإلعراب عىل األسامء واألفعال؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام اإلعراب؟-٣
  

  )١متارين ( 
 

 : الكلامت املرفوع واملنصوبة واملجرورة واملجزومة فيام يأيتّعني
ِ الشمس من املرشقطلعت(  ِ ِ اجتهد الطالب يف االمتحان-ُ ُ ْ مل يكثر -َ ِ من الطعامٌزيدِ َ لن يرتك املـؤمن الـصالة-ِ ُ َ- 

َحيب املسلم اخلري  ُ ُ.( 
 

  )٢متارين ( 
 

 :ارة مرفوعة وتارة منصوبة وتارة جمزومةضع األفعال املضارعة اآلتية يف مجل مفيدة واجعلها ت
 ). يستخرج - يسجد- ترشق- ينرص-يرشب( 
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 )الدرس السادس ( 
 

 البناء
 

َقد علمت أن اإلعراب هو ٌتغري حيدث يف آخر الكلمة الختالف موقعها يف الكالم، وأن أقسام اإلعـراب أربعـة : َ
 .وجزم، فال خيلو أي إعراب من قسم من هذه األقسامرفع ونصب وجر : هي

 :َثم إن اإلعراب لن حيصل إال بتوفر أمرين مها
 . املعمول-٢، العامل -١

بمعنى أن كل مرفوع ال بد له من رافع، وكل منصوب ال بد له من ناصب، وكل جمرور ال بد له من جـار، وكـل 
 . جمزوم ال بد له من جازم

ٌذهب زيد إىل الب: مثل فــ  ) إىل ( ِيت، فالبيت اسم جمرور، والذي عمل وجلب له اجلر والكرسة هو حـرف اجلـر َ
تسمى باملعمول، واجلر الذي هو هنا التغري ) البيت ( يسمى بالعامل، والكلمة التي وقع فيها اجلر وهي هنا ) إىل (

 . احلاصل بالكرسة هو العمل واإلعراب
 .أو اجلر أو اجلزمالذي جيلب الرفع أو النصب : فالعامل هو

 .الكلمة التي يظهر يف آخرها الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم: واملعمول هو
 ).  ُ، َ ، ِ ، ْ (وأما العمل فهو نفس اإلعراب أي الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم 

فعل أي أن الـذي وحروف اجلر هي التي تعمل اجلر يف االسم، وأما الفاعل واملفعول به فالذي يعمل فيهام هو ال
ٌرضب زيد عم: جعل الفاعل مرفوعا، وجعل املفعول به منصوبا هو الفعل، مثل ، فالذي رفع زيدا وجعل آخره ًراَ

 .أيضا) َرضب ( ً، والذي نصب عمرا وجعل آخره فتحة هو )َرضب ( ضمة هو 
ذي يف آخـر عمـرو هـو َفرضب هو العامل، وزيد وعمرو مها املعموالن، والرفع الذي يف آخر زيد، والنصب الـ

 .العمل واإلعراب
فظهر أنه يوجد رافع ومرفوع ورفع، فالرافع هو العامل، واملرفوع هو املعمول، والرفع هو اإلعراب والعمل وكذا 

 .قل يف البقية من نصب وجر وجزم
لكلمة بسبب ٌتغري حيدث يف آخر ا: اإلعراب هو: ّفلو أردنا أن نعدل عىل تعريف اإلعراب ونجعله أكثر دقة نقول

 .أي أن الذي جيلب التغري اإلعرايب يف آخر الكلمة هو العامل. دخول العامل
 .ّلزوم آخر الكلمة حركة واحدة مهام تغريت العوامل: ْوأما البناء فهو عكس اإلعراب إذ هو
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ٌفإذا كان اإلعراب تغري  .قع الكلمة بسبب عامل، فالبناء لزوم حالة واحدة بال تأثر بأي عامل ومهام تغري موَّ
ِهؤالءُوما ينظر : ( الحظ معي هذه اآليات قال اهللا تعاىل ً إال صيحة واحدة ُ ٌلـرشذمة ِهـؤالء َّإن : ( وقـال تعـاىل) ً َ ِ ِ

ًوجئنا بك شهيدا عىل : ( وقال) َقليلون  ِجتد أن كلمة هؤالء قد الزمت حالة واحدة وهـي الكـرس رغـم ) ِهؤالء َ
 .م تغري موقعها فهي ال تتأثر وتبقى مالزمة حلركة واحدةاختالف العوامل الداخلة عليها ورغ

ِجاء هؤالء: ( وانظر يف األمثلة التالية ِ أكرم زيد هؤالء-َ ٌ ِ سلم زيد عىل هؤالء -َ ٌ َ جتـد أن هـؤالء يف املثـال األول ) ّ
ال به فاملفروض وقعت فاعال فاملفروض أهنا تضم ولكنها مل تتأثر بالفعل جاء، ويف املثال الثاين وقعت هؤالء مفعو

أهنا تفتح ولكنها مل تتأثر بالفعل أكرم ويف املثال األخري سبقت بحرف اجلر عىل ولكن الكـرسة يف آخرهـا ليـست 
 . بسبب حرف اجلر ألهنا مالزمة للكرس دائام سواء دخل عليها اجلار أو الرافع أو الناصب

 .   رك فهي تظل حمافظة عىل حالة واحدةفيقال إن كلمة هؤالء مبنية أي ثابتة كبناء البيت الذي ال يتح
 .ِالتي تلزم حركة واحدة من غري تأثر بالعوامل: فالكلمة املبنية هي

وعرفنا أن الكلمة إما )  وحرف - وفعل-اسم: ( وهنا نصل لسؤال مهم وهو قد عرفنا أن الكلمة ثالثة أقسام هي
 أن تكون معربة أو مبنية فأي أقسام الكلمة معرب وأهيا مبني؟

ماض ومضارع وأمـر، : َأن احلروف كلها مبنية فال يوجد حرف معرب أبدا، واألفعال ثالثة أقسام: واجلواب هو
فاملايض واألمر مبنيان دائام، والفعل املضارع تارة يعرب، وتارة يبنى، واألسامء أيضا تعرب وأحيانا قد تبنى، فزيد 

 .ِمن األسامء معرب، وهؤالء من األسامء مبني
 .فقط، والباقي يبنى ) والفعل املضارع -االسم( رب ويكون حمال للتغريات هو فالذي يع

ْالسكون مثل من، ولن ومل وهذه حروف: كون حركة بنائها هيتثم إن الكلمة املبنية تارة  ْ ْ ِ. 
 .َ قام-َ ذهب-َ ركع-َ سجد-َ كتب-َرضب: وتارة يكون حركة بنائها هو الفتح مثل الفعل املايض نحو

ِكتبت بالقلم: تقول) بـِ (  ِ حركة بنائها هو الكرس مثل اسم هؤالء ومثل الباء حرف اجلروتارة يكون ََ ِ ُ. 
ُوتارة يكون حركة بنائها هو الضم مثل اسم نحن وحيث ُ. 

َورث سليامن داود و: ( قال تعاىل: مثال ُ  :فنقول يف وصف هذه الكلامت من حيث القواعد النحوية) َ
َورث ِ   ).كلمة مبنية. ( ِلفتحفعل ماض مبني عىل ا: َ

  ).   كلمة معربة. ( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: ُسليامن
  ).كلمة معربة. ( مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة: َداود
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو اإلعراب وعىل ماذا يتوقف؟-١
 ؟أقسامه ما هو البناء وما هي -٢
 لمة معربة ولكلمة مبنية يف مجلة مفيدة؟ مثل بمثال من عندك لك-٣
 

 )التامرين  ( 
 

ّعني الكلامت املعربة واملبنية وبني حركة اإلعراب والبناء فيام يأيت ّ: 
َأكرم الرجل الشيخ(  ُ َ ينرص اهللاُ احلق-َ ُ لن يفلح الساحر-ُ َ ِ اذهب إىل املسجد-ْ ْ ِ مل  يستقبل زيد هؤالء -ْ ٌ ْ ْ.( 
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 " توضيحيةخمططات  "
 

 الكلمة
 

                                                    

                                              مبنيةمعربة                                                           
 ) أفعال األمر - األفعال املاضية-احلروف(                                                                                                  

                                    

 األسامء                   األفعال املضارعة                                    
 )              جمزومة  - منصوبة-مرفوعة)            (  جمرورة - منصوبة-مرفوعة         ( 
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 )الدرس السابع ( 
 

 اإلعراب اللفظي والتقديري واملحيل
 

َقد علمت أن اإلعراب هو لزوم آخـر الكلمـة : تغري حيدث يف آخر الكلمة بسبب دخول العوامل، وأن البناء هو: َ
 .حالة واحدة مهام اختلفت العوامل

 .اإلعراب املحيل:  ثالثا-اإلعراب التقديري:  ثانيا-اإلعراب اللفظي: أوال:  هين لإلعراب ثالثة أنواعثم إ
ٌ أكرم عيل-ٌزيدَجاء : ( انظر يف األمثلة التالية ٌ مر بكر ب-ً زيداَ جتد أن زيدا معرب والـدليل أن الـدال فيـه مل  ) ٍزيدَّ

جتد أيضا أن عالمات اإلعراب عىل الدال ظاهرة ملفوظـة ْتثبت عىل حركة واحدة بل تغريت بحسب العوامل، و
أن تكون عالمة اإلعـراب : وهي الضمة والفتحة والكرسة ويسمى هذا النوع باإلعراب اللفظي والظاهري وهو

 .، وهذا هو حال أكثر املعربات تكون عالمة إعراهبا ظاهرة يف آخرهافيه ملفوظة
ًأكرم عيل زيدا ( نقول يف  ٌ فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة ): ٌعيل ( ٍفعل ماض مبني عىل الفتح، : )َأكرم ): ( َ

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره): ًزيدا ( الظاهرة يف آخره، 
لـة لفظ اجلال) اهللاُ ( َفعل ماض مبني عىل الفتح، ): َختم (نقول فيها ) م ِقلوهب َختم اهللاُ عىل: ( قال اهللا تعاىل: مثال

اسـم جمـرور ) ِقلوب ( حرف جر مبني عىل السكون ) عىل ( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره،
 .  بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره

ٌ أكرم عيل -الفتىَجاء ( واآلن انظر يف هذه األمثلة  ٌ مر بكر ب-الفتىَ  من جتد أن الفتى وقع أوال فاعال ألنه ) الفتىَّ
فعل املجيء ولكن قد يبدو هذا األمر غريبا فأين الضمة يف آخره؟ ثم وقع مفعوال به ألنه وقع عليه اإلكرام ولكن 

 سام جمرورا ولكن أين الكرسة عالمة اجلر يف آخره ؟ اأين الفتحة يف آخره؟ ثم وقع 
ُن األلف يستحيل أن تضم أو واجلواب هو أن العالمة مقدرة أي غري مذكورة باللفظ ولكننا سنفرتض وجودها أل

تفتح أو تكرس فهنا وجد مانع يمنع النطق باحلركة مما اضطرنا إىل افرتاض وتقدير وجودها فإنـه لـوال أن األلـف 
ُمانع من ظهور صوت احلركة لظهرت فلو كان بدل الفتى الغالم مثال لقلنا جاء الغالم وتظهر احلركـة مـن غـري 

 .مانع
 ). الربا- العصا- الرضا- األذى - الصدى-اهلدى: ( بألف مثلومثل الفتى كل اسم انتهى 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقـدرة يف ) الفتى ( فعل ماض مبني عىل الفتح، ) َجاء : ( نقول يف  جاء الفتى 
 .أن تكون عالمة اإلعراب فيه غري ملفوظة ملانع يف احلرف األخري:  فظهر أن اإلعراب التقديري هو.آخره
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اسـم ) اهلدى ( حرف جر مبني عىل السكون ) إىل ( فـ )  فلن هيتدوا إىل اهلدىوإن تدعهم : ( قال اهللا تعاىل: ثالم
 .جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة املقدرة يف آخره

ٌ أكرم عيل -ِهؤالءَجاء ( واآلن انظر يف هذه األمثلة  ٌ مر بكر هب-ِهؤالءَ  بدليل أن اهلمزة ِجتد هؤالء اسام مبنيا ) ِؤالءَّ
أن كـل فاعـل مرفـوع، : يف آخره مالزمة للكرس رغم اختالف العوامل الداخلة عليه، ولكن هنـا مـشكلة وهـي

َوالرفع إعراب، والبناء ضد اإلعراب، فمتى وجدت كلمة مبنية فاعلم أهنا غـري مرفوعـة وغـري منـصوبة وغـري 
جـاء : ( ِنيات، وعليه فام هو حال هؤالء يف قولنـاجمرورة وغري جمزومة ألن هذه حصص اإلعراب فال تكون للمب

ْإذ هي الفاعل هنا بال شك، رغم كوهنا مبنية فال يمكن أن نقول إن هؤالء فاعـل مرفـوع؛ ألن الرفـع ال ) ِهؤالء 
 ِيدخل املبنيات فكيف السبيل للخروج من هذا املشكل؟

الء وقعت يف حمل وموضع تستحق فيه الرفع بالقول بأن هؤالء وقعت يف موقع الفاعل أي أن كلمة هؤ: واجلواب
فعل مـاض ) جاء ( فيها ِبحيث لو كان بدل هؤالء أي كلمة قابلة لإلعراب مثل القوم لتغري آخرها رفعا، ونقول 

ِأكرم عيل هـؤالء  (اسم مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل، ويف املثال الثاين ) هؤالء ( مبني عىل الفتح،  ٌ  هـؤالء) َ
ِمر بكر هبؤالء ( ىل الكرس يف حمل نصب مفعول به، ويف املثال الثالث اسم مبنى ع ٌ ِهؤالء اسم مبني عىل الكرس يف ) َّ

 أن الكلمة وقعت يف موضـع  بهحمل جر بحرف اجلر، فعلم أن كل كلمة مبنية فإن إعراهبا يكون يف املحل ونقصد
ا أي كلمة تقبل اإلعراب لرفعت أو نصبت أو تستحق فيه الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم بحيث لو جعل مكاهن

 . أن تكون عالمة اإلعراب فيه غري ملفوظة النشغال الكلمة بالبناء: فاإلعراب املحيل هو. جرت أو جزمت
ًإال صيحة واحدة ِهؤالء ُوما ينظر : ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الـضمة ) ُينظر ( فـ ) ً

 .اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل) ِهؤالء ( ه،  آخريفالظاهرة 
الفرق بني اإلعراب التقديري واملحيل مع أن كليهام ال تظهر عليه عالمة اإلعراب هو أنه يف التقديري يكـون يف و

احلرف األخري مانع يمنع ظهور صوت احلركة بحيث لو وقع بدله حرف آخر ليس فيه مانع لظهرت عليه العالمة 
بية، بينام يف املحيل قد ال يكون فيه أي مانع مثل كلمة هؤالء فإن اهلمزة حتتمل احلركات ولكن ألن العـرب اإلعرا

 . ألزمتها الكرسة صارت مبنية وغري قابلة للتغري
والفرق الثاين هو أنه يف اإلعراب التقديري تكون العالمة مقدرة عىل احلرف األخري بيـنام يف اإلعـراب املحـيل ال 

 .كة عىل احلرف األخري وإنام نجعل اإلعراب يف حمل الكلمة بأكملها ال يف حرفها األخري فقطنقدر حر
ْفتلخص أن الكلمة املعربة يكون إعراهبا لفظيا أو تقديريا، وأن الكلمة املبنية يكون إعراهبا حمليا إن وقعت يف موقع 

 .تستحق فيه الكلمة اإلعراب أي الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم
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 )سئلة األ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أنواع اإلعراب عددها وعرف كل نوع؟-١
  ما الفرق بني اإلعراب التقديري واملحيل ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل نوع من أنواع اإلعراب ؟-٣
 

 )متارين ( 
 

 :ّبني نوع اإلعراب يف الكلامت التالية
ِيستجيب اهللاُ للدعاء(  ُ حيرم القرآن الربا-ُ ِ يسافر هؤالء بالسفينة-ُ ِ  ).ُ ترضب ليىل موسى بالعصا -ُ
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 )زيادات (  
 

: قد علمت أن اإلعراب والبناء يتعلقان باحلرف األخري من الكلمة، فحينئذ نقول يف تعريـف علـم النحـو: أوال
النحو هو الكلمة من حيث علم اإلعراب والبناء، ويكون موضوع قواعد يعرف هبا ضبط آخر الكلمة من حيث 

 .ما يعرض هلا من إعراب أو بناء
 .اسـم، وفعـل، وحـرف:  من أحرف اهلجاء، وعلمت أن الكلمة ثالثة أقـسامترتكبَقد علمت أن الكلمة : ثانيا

جمعها مـع بعـضها وإنام بفحرف اهلجاء، غري احلرف الذي هو من أقسام الكلمة؛ فإن أحرف اهلجاء ال معنى هلا 
 .حيصل للكلمة معنى

ِفهذه تدل عىل معنى يف اجلملة فمثال معنى من هـو االبتـداء ومعنـى إىل هـو )  إىل - يف-ِمن: ( أما احلروف مثل 
 .ُاالنتهاء تقول ذهبت من بغداد إىل البرصة، ومعنى يف هو الظرفية أي حلول اليشء يف غريه مثل دخلت يف املسجد

 يسمى بحرف املبنى الن الكلمة تبنى منه، واحلرف الذي هو نوع من أنواع الكلمة يسمى بحـرف فحرف اهلجاء
 .املعنى لداللته عىل معنى يف الكالم، فحروف املبنى ال يبحث عنها يف النحو، وإنام يبحث فيه عن حروف املعنى

 نستطيع أن نعـد اجلـر أي التغـري قد علمت أن اجلر خمتص باألسامء فال يدخل األفعال واحلروف، وبالتايل: ثالثا
ِذهب زيد إىل البيت فالبيت اسم لوجود اجلر يف آخره: بالكرسة عالمة من عالمات االسم مثل ٌ َ. 

ال تدخل إال عـىل )  الباء - يف- عىل-َ عن - إىل-ِمن( ثم إن حروف اجلر أي احلروف التي جتر آخر الكلمة نحو 
 -دخـول أل عليـه: ( خرى، فتحصل أن عالمـات االسـم مخـس هـياألسامء فنستطيع أن نعدها عالمة هي األ

 ). حروف اجلر - اجلر- اإلسناد إليه-التنوين
تاء التأنيث ( وذكرنا عالمة الفعل املايض وهي . ماض، ومضارع، وأمر: َقد علمت أن األفعال ثالثة أقسام: رابعا

قبولـه يـاء + داللته عـىل الطلـب( املركبة وهي وعالمة فعل األمر ) مل ( ، وعالمة الفعل املضارع وهي )الساكنة 
ٌمثل قد ذهب زيد، وقد يذهب زيد، ) قد ( ، وهنالك عالمة مشرتكة بني الفعل املايض واملضارع وهي )املخاطبة  ْ ٌ ُْ َ

دخل عىل كلمة فاعلم أهنا إما أن تكون فعال ماضيا، أو مضارعا، وهنالك عالمتـان ) قد ( فمتى وجدت احلرف 
مثل سيرضب، وسوف يرضب، فالسني وسوف ال يدخالن إال عىل )  وسوف -السني:( ضارع مهاإضافيتان للم

 ).  سوف - السني-مل: ( املضارع، فصار له ثالث عالمات هي
ٌقد مر عليك يف الدروس وصف الكلامت من حيث القواعد كأن نقول يف جاء زيد : خامسا َ فعـل مـاض ) َجاء ( ّ

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخرهفاعل ) ٌزيد ( مبني عىل الفتح، 
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فهذا الوصف للكلامت يسمى إعرابا أي بيانا للكلمة هل هي اسم أو فعل أو حـرف وهـل هـي معربـة أو مبنيـة 
 .مرفوعة أو منصوبة أو غريمها و ما هي عالمة اإلعراب أو البناء وهل العالمة ظاهرة أو مقدرة

 :فعلم أن اإلعراب له معنيان
 .ري حيدث يف آخر الكلمة بسبب العامل، وهذا املعنى ضد البناء هو تغ-١
 وصف الكلمة وبيان حاهلا من حيث قواعد النحو سواء أكانت الكلمة معربة أم مبنية، فتجري عـىل الكلمـة -٢

 .املعربة والكلمة املبنية
 .فتنبه. ْفحني يقال لك أعرب ما ييل فاملقصود به هو املعنى الثاين

 : األقسام تعاريف مل نذكرها من قبل وهيهعليك عالمات أقسام الكالم، وهلذّقد مر : سادسا
 .كلمة دلت عىل معنى يف نفسها ومل تقرتن بزمن: االسم
 .كلمة دلت عىل معنى يف نفسها واقرتنت بزمن: والفعل

 .واحلرف كلمة دلت عىل معنى يف غريها
فتفهم من الكلمة ) َ رضب -رجل(  يف اجلملة مثل بمعنى أن االسم والفعل يدالن عىل معنى مفهوم قبل وضعهام

فإهنـا ال )  هـل - إىل-يف( األوىل الذكر البالغ، وتفهم من الكلمة الثانية الرضب املعروف، بخالف احلروف مثل 
ل زيد يف يمعنى ولكن إذا ق) إىل (  أو  )يف( ن ِتدل عىل معنى يف نفسها بل حتتاج أن تضم إىل اجلملة فال يفهم أحد م
  معنـى مـستقلام االسم والفعل هلـ، فعلم أنالبيت أو ذهب زيد إىل البيت حصل للحرف معنى يف داخل اجلملة

دلت عىل معنى (  مستقل وهو معنى قولنا  وأن احلرف ليس له معنى)دلت عىل معنى يف نفسها ( وهو معنى قولنا 
 . للحرفأي بانضامم الغري إليها حيصل املعنى) يف غريها 

عدم داللته عىل الزمان بخالف الفعل، فرجـل لـيس فيـه داللـة إال عـىل ذات عن الفعل هو ز االسم والذي يمي
 تدل عىل الفعـل الواقـع يف زمـن االرجل من غري إشعار بزمن ماض أو حارض أو مستقبل، بخالف األفعال فإهن

 .ْ وارضبُ ويرضبَ رضب:مثل
لم ويعنون به: سابعا  .ب من ثالث كلامت سواء أكان مفيدا أم الما ترك: ِهنالك مصطلح يسمى بالكَ
 .َإن جاء زيد فهذا كلم وهو غري مفيد ألنه ال حيسن السكوت عليه: مثل

 . وهو أيضا كالم ألنه لفظ مركب مفيد بالوضع،، فهذا كلم لرتكبه من ثالث كلامتٌ زيدَ قامقد: ومثل
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 )خالصة الباب (  
 

صون اللسان عن اخلطأ يف كـالم :  يعرف هبا ضبط آخر الكلمة من حيث اإلعراب والبناء، وفائدتهقواعد: النحو
 .العرب، وفهم القرآن والسنة فهام صحيحا

 .اللفظ املركب املفيد بالوضع العريب: اللفظ املستعمل املفرد، والكالم: والكلمة
 .اسم وفعل وحرف: وأقسام الكالم ثالثة

 ). حروف اجلر - اجلر- اإلسناد إليه- التنوين-ل أل عليهدخو( فاالسم يعرف بـ 
 ْ-مل: ( ماض، ومضارع، وأمر، فعالمة املايض تاء التأنيث الساكنة، وعالمات املـضارع هـي: والفعل ثالثة أقسام

 ).قبوله ياء املخاطبة + داللته عىل الطلب: ( ، وعالمة األمر واحدة هي) سوف -السني
 .يف آخر الكلمة بسبب العامل، وقد يكون ذلك التغري لفظيا أو تقديريا أو حملياتغري حيدث : واإلعراب هو

 .رفع، ونصب وجر وجزم: وله أربعة أقسام
فالتغري بالضمة يسمى رفعا، والتغري بالفتحة يسمى نصبا، والتغري بالكرسة يسمى جرا، والتغري بالسكون يـسمى 

 .جزما
 .من غري تأثر بعامللزوم آخر الكلمة حالة واحدة : والبناء هو

 .مبني عىل السكون، ومبني عىل الفتح، ومبني عىل الكرس، ومبني عىل الضم: وأنواعه أربعة
 . اإلعراب والبناءامفاحلروف واألفعال املاضية وأفعال األمر مبنية دائام، واألسامء واألفعال املضارعة يدخله

 . والنصب واجلزمفلألسامء الرفع والنصب واجلر، ولألفعال املضارعة الرفع
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 )تعليقات عىل النص ( 
 

ُقال اإلمام ِ عبد اهللاِ حممد بن حممد  أبوَ ُِ ُبن داود بن آجروم الصنهاجي رمحه اهللاُُ َ ُ ُ َُّ َ ُِّ ْ ِ ِ:  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َالكالم هو ِاللفظ املركب املفيد بالوضع: ُ ْ ُ ُ ُ. 
ٌوأقسامه ثالثة ُ َاسم، وفعل، وحرف جاء ملعنى: ُ ٌٌ ٌ. 

 
 
 
 

............................................................................................................... 
ُمؤلف هذه الرسالة الشهرية باآلجرومية هو اإلمام حممد بن حممد بن داود بن آجروم الصنهاجي نـسبة إىل : أقول ُُّ

لة صنهاجة قبيلة من قبائل الرببر، فقيه ونحوي ومقرئ عرف بالصالح والورع ولد يف مدينة فاس يف املغـرب قبي
 . سنة رمحه اهللا تعاىل٥١ هـ عن ٧٢٣هـ وتويف يف فاس سنة ٦٧٢سنة  
َبني رمحن بـسم اهللا الـ : (تعريف الكالم، وبيان أقسامه، وبيان عالمة كل قسم فقـال: ثالثة أمور هينا  املصنف هّ

بدأ هبا تربكا واستعانة باهللا عىل تأليف هذا املصنف واقتداء بـالقرآن الكـريم والرسـول صـىل اهللا عليـه ) الرحيم 
َ الكـالم هـو(وسلم حيث كان يبدأ رسائله بالبسملة وبدأ بالكالم ألن أبحاث النحو تـدور عليـه  أي ) ُاللفـظ : ُ

جد لفظ كالكتابة فال يعد عند النحاة كالما فلـو فتحـت الصوت املشتمل عىل بعض األحرف نحو زيد، فإن مل يو
أي املتكون من كلمتني فأكثر، فاملفرد نحو زيد ) ُ املركب  ( وقوله،أي كتاب ونظرت فيه فال يعد كالما ما مل تتلفظ

 . ألنه ال حيسن السكوت عليهأي الذي حيسن السكوت عليه فنحو غالم زيد ليس بكالم ) ُ املفيد( ليس بكالم 
يقصد بالوضع أن تكون الكلامت موضوعة ومستعملة من قبل العرب فكالم غري العرب مهـام كـان  ) بالوضع (

اسـم وفعـل (  التي يتألف منها ئهأي أقسام الكالم بمعنى أجزا ) وأقسامه( مفيدا ومفهام ليس بكالم عند النحاة 
احلرف الـذي جـاء ملبنـى أي أحـرف وهذا احرتاز عن  ) جاء ملعنى( ثم وصف املصنف احلرف بقوله  ) وحرف

 .اهلجاء فإهنا غري مبحوث عنها يف النحو
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ِفاالسم يعرف باخلفض، والتنوين، ودخول األلف والالم وحروف اخلفض وهي ِ ِِ ِِ ِ ُ ْمن، وإىل، وعن: ُ ، وعىل، ويف، ِ
ِورب، والباء، والكاف، والالم وحروف القسم وهي ُ ُُ ُ ُالواو، والباء، والتاء: َُّ ُ ُ. 

ِ يعرف بقد، والسني، وسوف، وتاء التأنيث الساكنةُوالفعل ِ ِ َ ُِ ْ. 
ُواحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم وال دليل ُ ُِ ُ ُ  .ِ الفعلُ

 
 

............................................................................................................... 
ِ فاالسم يعرف باخلفض( ُ والتنوين ودخول األلـف والـالم ( واخلفض بمعنى واحد وهو التغري بالكرسة  اجلر ) ُ

ِذهب زيد إىل البيت، فزيد اسم لوجود التنوين فيه وبيت اسم لوجـود : أي حروف اجلر نحو ) وحروف اخلفض ٌ
 . يف آخره أي الكرسة ووجود اخلفض،، ودخول حرف اخلفض عليه إىلأل : ثالث عالمات فيه وهي 

ٌ والتنوين ال جيتمعان يف كلمة فال يقال جاء الرجلأل معرفته أن ومما ينبغي َ. 
ُمـن، وإىل، وعـن، وعـىل، ويف، ورب، والبـاء، :  وهـي( حرفـا ١٢ ثم أخذ املصنف يف عد حروف اجلر فـذكر  َُّ ِ

ِوالكاف، والالم وحروف القسم وهي ُ ُالواو، والباء، والتاء: ُُ ُ ها مل نذكره وهذه كنا ذكرنا بعضها يف الرشح وبعض ) ُ
ِذهبت من العراق إىل الشام، رميت عن القوس، صعدت عىل السطح، : اختصارا وتدرجا يف البيان، وإليك أمثلتها ُ ُ ُِ ِ ِ

َدخلت يف املسجد، رب أخ لك مل تلده أمك، ومعنى رب هنا هو التقليل أي قليال ما جتـد لـك أخـا يف اهللا حقـا،  ٍُّ ُْ َّ ِ ُ
ِكتبت بالقلم، زيد كالقمر، امل ٌ ِ ٍال لزيد، وحروف القسم هي من حروف اجلر فهي تفيد معنى القسم واحللف وجتر ُ ُ
ّواهللاِ ألفعلن كذا، باهللاِ عليك ال تفعل كذا، تاهللاِ ألفعلن كذا، ومن هنا ظهر لـك مل : االسم الذي تدخل عليه مثل

 . ّعد املصنف الباء مرتني فهي يف األوىل ليست للقسم ويف الثانية للقسم
عالمات الفعل ويالحظ عليه أنه مل خيصص كل نوع من أنواع الفعل بعالمة كام فعلنا وذلك ألنه مل يقـسم ثم بدأ ب

ِوالفعل يعرف بقد، والسني، : ( األفعال هنا وسيقسمها فيام سيأيت إن شاء اهللا وهلذا مل يذكر هنا عالمة لألمر فقال ْ ُ ُ
ِوسوف، وتاء التأنيث الساكنة ِ ِ قـد نـرى ( يض واملضارع مثل قد قامت الصالة، وقوله تعـاىل قد مشرتكة بني املا ) َ

     وقولـه) سيهزم اجلمع ويولون الـدبر ( والسني وسوف للمضارع فقط نحو قوله تعاىل ) تقلب وجهك يف السامء
  ).ِ يف اجلنةً بيتاَ يل عندكِ ابنِّ ربْتَقال( وتاء التأنيث خاصة باملايض مثل قوله )  سوف نصليهم نارا( 
ُواحلرف ما ال يصلح معه : ( ما عالمة احلرف فهي عدم قبول أدلة االسم أي عالماته وال أدلة الفعل وهلذا قال وأ ُ ُ ُ

ُدليل االسم وال دليل   ).ِ الفعلُِ
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ِباب اإلعراب ُ 
َاإلعراب هو ًتغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا: ُ ً ِِ ِِ ِ ُ. 

ٌع، ونصب، وخفض، وجزمرف: ُوأقسامه أربعة ٌ ٌ ٌ . 
َفلألسامء من ذلك الرفع، والنصب، واخلفض، وال جزم فيها ُ ُ ُ َ ِ. 
َولألفعال من ذلك الرفع، والنصب، واجلزم، وال خفض فيها ُ ُ ُ َ ِ. 

............................................................................................................... 
ملا أهنى املصنف باب الكالم، أتبعه بباب اإلعراب، ألن النحـو هـو دراسـة األحـوال العارضـة للكـالم، وهـي 

الباب ما يدخل منـه  ووهذه ترمجة وعنوان هلذا املوضوع ) باب اإلعراب: ( اإلعراب وما يقابله وهو البناء فقال
عراب، بيان أقسامه، بيان ما لألسامء واألفعال تعريف اإل:  وقد ذكر فيه ثالثة أمورعرابأي هذا مدخل لبيان اإل

ِتغيري أواخر الكلم( من أقسام اإلعراب  ِ تغيري حيدث يف أواخر الكلـامت : الكلم مجع كلمة أي أن اإلعراب هو ) ُ
ِالختالف العوامل الداخلة عليها (  منهاأي يف احلرف األخري أي عىل الكلم، بمعنى أن ذلك التغيري الذي حيدث  ) ِِ

ٍأواخر الكلامت هو بسبب اختالف العوامل الداخلة عىل تلك الكلامت نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد يف  ُ ًُ ٌ
ًلفظا أو تقديرا( فكلام دخل عامل خمتلف عىل زيد أحدث أثرا خاصا  أي أن ذلك التغيري الذي يكون يف أواخـر  ) ً

َ زيد، وجاء الفتىإما تغيري لفظي وإما تغيري تقديري، نحو جاء: الكلم نوعان ٌ. 
ْفإن قيل مل مل يذكر التغيري املحيل؟ واجلواب هو أن التغيري اللفظي والتقديري هـو الـذي يعـرض عـىل الكلـامت : َ

املعربة وهي حمل البيان أي هي املقصودة بتعريف اإلعراب، أما التغيري املحيل فهو يعرض عىل املبنيات فقولنـا إن 
ِديري، وحميل، فيه نوع تساهل ألن الكلمة املبنية مثل هؤالء يف قولنا جاء هـؤالء اإلعراب ثالثة أنواع لفظي، وتق

نقول فيها يف حمل رفع فاعل فهي ليست مرفوعة ال لفظا وال تقديرا فبالتايل هي ليست معربة وإنام هي وقعـت يف 
 . حمل كلمة معربة فام سلكه املصنف من االقتصار عىل اللفظي والتقديري هو األدق فتأمله

ٌرفع، ونصب، وخفض، وجزم:  أربعة( أي أقسام اإلعراب) ُوأقسامه ( ٌ           يقصد بـاخلفض هـو اجلـر كـام ذكرنـا ) ٌ
ُنحو جاء زيد ورأيت زيدا، ومـررت  ) الرفع والنصب واخلفض( أي من األقسام األربعة  ) فلألسامء من ذلك(  ًُ ٌ َ

الرفـع ( أي من األقسام األربعـة  ) ولألفعال من ذلك(  إطالقا فاألسامء ال يدخلها اجلزم ) َوال جزم فيها( ٍبزيد 
ٌنحو يفلح زيد، ولن يفلح زيد، ومل يفلح زيد  ) والنصب واجلزم ٌ ٌْ َ ْ وهلـذا كـان اخلفـض مـن  ) وال خفـض فيهـا( ُْ

واحدة  عالمات األسامء ثم إذا عرفت اإلعراب سهل عليك معرفة ضده وهو البناء فهو لزوم أواخر الكلم حالة
 .من غري تأثر بالعوامل املختلفة
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 )الدرس الثامن ( 
 

  االسم املفرد- املعربات
 

 . وعلمت أن املعربات هي األسامء واألفعال املضارعة،َقد علمت أن الكلمة إما أن تكون معربة، أو مبنية
 :إعراهبا بحسب تلك األقسام فتنقسم إىلعالمة نوع تتثم إن األسامء تنقسم عدة أقسام و

 .  فاطمة- عامل- مسلمة- كتاب- بنت-رجل: مثل. ما دل عىل واحد أو واحدة: فرد وهوم: أوال
 . فاطمتان- عامالن-  مسلمتان- كتابان- بنتان-رجالن: مثل. ما دل عىل اثنني أو اثنتني: مثنى وهو: ثانيا
 .  فاطامت- عاملون- مسلامت-ُ كتب- بنات-رجال: وذلك مثل. ما دل عىل ثالثة فأكثر: مجع وهو: ثالثا

 :ثم إن االسم املفرد ينقسم إىل قسمني
 .غري املنرصف -٢. املنرصف -١

ٌجاء رجل: ( مثل. الذي يدخله التنوين: ونقصد باملنرصف هو ً رأيت زيدا-َ رجل ( فهنا األسامء ) ٍ بسيارة ُ مررت-ُ
ويسمى االسم الـذي ا  عىل حسب العامل الذي دخل عليهمنونة إما تنوين ضم أو فتح أو كرس)  سيارة - زيد -

 .وأكثر األسامء يف العربية منرصفة. يدخله التنوين باالسم املنرصف
يف حالـة النـصب و  ) الفتحـة ( يف حالـة الرفـع، و ) الضمة : ( وتكون عالمة إعراب االسم املفرد املنرصف هي

  .يف حالة اجلر كام سبق يف األمثلة) الكرسة (
ِ من أقىص املدينة يسعى ٌلرجَوجاء : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من : ( وقال تعاىل) ِ َّ ٍ َ َ

َنطفة ثم سواك  َّ ُل هذا القرآن عىل ِّزُوقالوا لوال ن: ( وقال سبحانه) ًرجال ٍ ٌ من القـريتني عظـيم ٍرجلَ  جتـد كلمـة ) ِ
  . عىل الكلمةنونة بتنوين الضم، ثم الفتح، ثم الكرس عىل حسب العوامل الداخلةرجل م

فهو ال ينرصف أي ال يدخله التنوين ) إبراهيم ( مثل اسم . الذي ال يدخله التنوين: وأما االسم غري املنرصف فهو
َجاء إبراهيم، وال يصح أن تقول: يف آخره تقول ُ ٌجاء إبراهيم، وتقول: َ َأكرم حممد إبراهيم، وال يصح أن تقـول: َ ٌَ :

ًأكرم حممد إبراهيام، فمحمد ا ٌ سم منرصف لوجود التنوين، وإبراهيم اسم غري منرصف لعـدم وجـود التنـوين يف َ
 .آخره

يف ) الفتحـة ( يف حالة الرفع من غري تنوين، و ) الضمة : (  وتكون عالمة إعراب االسم املفرد غري املنرصف هي
   . بدل الكرسةالفتحةر بأيضا يف حالة اجلر ، فاالسم الذي ال ينرصف جي) الفتحة ( حالة النصب من غري تنوين، و 
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فاعل مرفوع وعالمة رفعـه الـضمة ) ُإبراهيم ( فعل ماض مبني عىل الفتح، ) َجاء ( ُجاء إبراهيم، وإعراهبا : مثل
 .الظاهرة يف آخره

َأكرم حممد إبراهيم، وإعراهبا : ومثل فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه ) ٌحممد ( فعل ماض مبني عىل الفتح، ) َأكرم ( ٌَ
 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره) َإبراهيم ( لظاهرة يف آخره، الضمة ا

ِمر الرجل ب: ومثل ُ  فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه) ُالرجل ( فعل ماض مبني عىل الفتح،  ) َّمر( َإبراهيم، وإعراهبا َّ
اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جـره ) َإبراهيم  ( حرف جر مبني عىل الكرس،) الباء  ( الظاهرة يف آخره،الضمة 

 .الفتحة الظاهرة يف آخره ألنه اسم غري منرصف
 والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نعرف أن هذا االسم غري منرصف فال ننونه ونجره بالفتحة؟

 : توجد عدة ضوابط منها: واجلواب
 -آدم: (  واملنـاطق مثـل، ونعني بـالعلم أسـامء األشـخاص واملـدنكل اسم علم أعجمي فهو غري منرصف -١

 -جـون: ( فأعالم األنبياء هذه غري عربية أي أعجميـة ومثـل)  يوسف - يعقوب- إسحاق- إسامعيل-إبراهيم
ُجاء جورج، ورأيت باريس، وسافرت إىل نيويورك، ورجعت : تقول)  نيويورك - باريس- لندن - ديفيد-جورج ُ َُ َ ُ َ

  .لفتحة بدل الكرسة ألهنا أسامء غري منرصفةَمن لندن، فال تدخل عليها التنوين، وجترها با
َوإذ قال : ( قال اهللا تعاىل: مثال أم :(  هنا فاعل مرفوع بالضمة من غري تنوين، وقال تعاىلإبراهيمو) ِألبيه ُإبراهيم ْ

َّتقولون إن  َإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوبَ َ َ ً واألسـباط كـانوا هـودا أو نـصارى َ  فوقعـت أسـامء األنبيـاء) َ
 .براهيم اسام جمرورا بالفتحة بال تنوينإفوقع  ) َإبراهيمٌسالم عىل : ( منصوبة غري منرصفة، وقال

ُجـاءت : تقـول)  خدجيـة - عائشة- مريم- سعاد- زينب-فاطمة: (  مثلكل علم مؤنث فهو غري منرصف -٢
َفاطمة، وأكرم عيل فاطمة ٌُّ َ وذهبت إىل فاطمة، فال ندخل عليها الرصف أي الت،َ نوين، ونجرها بالفتحة بـدال مـن ُ

 .الكرسة
ِوبكفرهم وقوهلم عىل : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ فمريم اسم جمرور بحـرف اجلـر وعالمـة جـره ) ً هبتانا عظيام َمريمِ

 .الفتحة ألنه اسم غري منرصف
مـا أن تكـون فتلخص أن األسامء املفردة إما أن تكون منرصفة فرتفع بالضمة وتنصب بالفتحة وجتر بالكـرسة، وإ

 .غري منرصفة كاألعالم األعجمية واألعالم املؤنثة فرتفع بالضمة وتنصب وجتر بالفتحة
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام االسم من حيث الوحدة والتعدد؟-١
  ما الفرق بني االسم املنرصف وغري املنرصف وما هو ضابط غري املنرصف؟-٢
 ؟ يف حالة الرفع والنصب واجلرمنرصف واسم غري منرصف مثل بمثال من عندك السم -٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّعني الكلامت غري املنرصفة مع بيان سبب عدم انرصافها فيام يأيت
َإن فاطمة بنت رسول اهللاِ صىل اهللاُ عليه وسلم سيدة نساء العاملني(  َِ ُ َ ِ ِ ٌ ليفربول بلد جتاري مزدهر-َ ٌ ٌ ِدم أبو البرشآ -ُ ُ- 

َي أم املؤمننيُعائشة ه ُ ٌ يوسف الصديق نبي كريم  -َ ٌ ُ ُ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ضع الكلامت التالية يف مجل واجعلها تارة مرفوعة وتارة منصوبة وتارة جمرورة مع ضبط حركة اآلخر بالشكل
 ). قندهار - يونس- بكر- بثينة-مكة( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
َ تاب اهللاُ عىل آدم-١ َ . 
ِلم عيسى الناس يف املهد ك-٢ َ َّ    . 
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 )الدرس التاسع ( 
 

 املثنى
 

 .مفرد، ومثنى، ومجع، وقد تقدم بيان املفرد فلنتبعه ببيان املثنى: َقد علمت أن االسم ينقسم إىل
 .هاسم يدل عىل اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون أو ياء ونون يف آخر: فاملثنى هو

: فإذا أردنا أن نحصل عىل املثنى فاألمر سهل نأيت باملفرد ثم نضيف يف آخره األلف والنون، أو الياء والنون مثـل
ُرجل( ِ رجالن -َ ُ َسيارة) ( َ ِ سيارتان -ََّ َ َ َدرهم) ( ََّ ْ ِ درمهان -ِ َِ ْبحر) ( ْ ْ بحران -َ َقرية) ( َ ْ ِ قريتان -َ َ ْ َ.(  

 .ةويالحظ أن النون يف املثنى مكسور
 .يرفع باأللف بدل الضمة، وينصب بالياء بدل الفتحة، وجير بالياء أيضا بدل الكرسةثم إن املثنى 

ِجاء رجالن، وإعراهبا: مثل ُ َ ِرجالن ( ِفعل ماض مبني عىل الفتح، ) َجاء : ( َ ُ فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلـف ) ِ
 . املثنى نائبة عن الضمةألنه مثنى، فرجل يرفع بالضمة ورجالن يرفع باأللف، فاأللف يف

ٌويالحظ أن االسم املفرد مثل رجل آخره تنوين نحو جاء رجل، بينام يف املثنى ال يوجـد تنـوين فألجـل املوازنـة  َ
فالنون املكسورة يف املثنى هي عوض عن التنـوين يف االسـم أضافت العرب حرف النون املكسور يف آخر املثنى، 

 .املفرد
ِولنا جاء الرجالن مرفوع باأللف والنون، بل األلف فقط هي عالمة اإلعرابفال تتوهم أن املثنى يف ق َ. 

 .وأما النون فهي عوض عن التنوين يف االسم املفرد
فاعل : ِفعل ماض مبني عىل الفتح، رجالن: َقال: وإعراهبا) َ من الذين خيافون ِرجالنَقال : ( قال اهللا تعاىل: مثال

 .ثنى، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفردمرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه م
ِأكرم زيد الرجلني، وإعراهبا: وأما يف حالة النصب فاملثنى ينصب بالياء نيابة عن الفتحة مثل ٌ فعـل مـاض : َأكرم: َ

مفعول به منصوب وعالمة : ِفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الرجلني: ٌمبني عىل الفتح، زيد
 . لياء ألنه مثنى، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفردنصبه ا
َمرج : ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل هنا مل يذكر يف : َمرج: وإعراهبا ) ِ يلتقيانِالبحرينَ

ِمـرج اهللاُ البحـرين، الب:  عـىل اهللا والتقـديراعائدويكون ) هو ( اللفظ أي هو مسترت فنقدره  مفعـول بـه : ِحـرينَ
 .  منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى، والنون عوض عن التنوين يف االسم الفرد
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ِسلم زيد عىل الرجلني، وإعراهبا:  وأما يف حالة اجلر فاملثنى جير بالياء نيابة عن الكرسة مثل ٌ فعـل مـاض : َّسـلم: َّ
حرف جر مبني عـىل الـسكون، : رة يف آخره، عىلفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاه: ٌمبني عىل الفتح، زيد

 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد: ِالرجلني
ِّنزوقالوا لوال : ( قال اهللا تعاىل: مثال ٍل هذا القرآن عىل رجل ُ ُ ِمن القريتنيَ حرف جر مبنـي : ِمن: وإعراهبا) ٌ عظيم ِ
اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنه مثنى، والنون عوض عن التنوين يف االسم : ِلسكون، القريتنيعىل ا
 .املفرد

اسم يدل عىل اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون يف آخره يف حالة الرفع، ويـاء ونـون يف حـالتي : فتلخص أن املثنى
 .عوض عن التنوين يف االسم املفردالنصب واجلر، وأن النون املكسورة التي يف آخره هي 

 
 )أسئلة ( 

 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املثنى ؟-١
  ما هو إعراب املثنى ؟-٢
  مثل بمثال من عندك ملثنى يف حالة الرفع والنصب واجلر؟-٣
 

  )١متارين ( 
 

 : نصوبا ومرة جمروراِّثن الكلامت اآلتية وضعها بعد التثنية يف مجل مفيدة بحيث يقع كل منها مرة مرفوعا ومرة م
 ) الغالم - اجلندي- املسلم- اجلبل-السفينة( 
 

  )٢متارين  ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ قام الزيدان-١ َ. 
ِ يكرم الفتى الشيخني-٢  ُ. 
ِ وقف الطالب يف صفني-٣  ُ َ. 
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 )الدرس العارش ( 
 

 مجع املذكر السامل
 

َقد علمت أ  .فرد واملثنى فلنتبعه ببيان اجلمع االسم مفرد، ومثنى، ومجع، وقد تقدم بيان املَّنَ
 .فلنبدأ ببيان مجع املذكر السامل) ّ عامل - عامالت-عاملون ( كقولناوالكلمة قد جتمع بأكثر من طريقة 

 .اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بزيادة واو ونون أو ياء ونون يف آخره: ومجع املذكر السامل هو
األمر سهل نأيت باملفرد ثـم نـضيف يف آخـره الـواو والنـون أو اليـاء فإذا أردنا أن نحصل عىل مجع املذكر السامل ف

 .والنون
ِمفلح: (  مثل ْ َ مفلحون -ُ ْْ ُ ِ ِمسلم) ( ُ ْ َ مسلمون-ُ ْ ُ ْ َ العبون -ِالعب ) ( ُِ ُ َارقون َ س-ِارقَس) ( ِ ُْ ِعراقي) (ِ َ عراقيـون -َِ ْ ُّ ِ َِ (

َ النجارون -َّالنجار( ْ َُّ ) (َ َ-ِاتبالك َاتبون  الك ْ ُ َاكعون َ الر-ِاكعَ الر) (ِ ْ ُ ِ .(  
 .ويالحظ أن النون يف مجع املذكر السامل مفتوحة بخالف املثنى فإهنا فيه مكسورة

ُوسمي هذا النوع من اجلمع بجمع املذكر ألن مفرده مذكر وليس مؤنثا، وسمي ساملا، ألن املفرد مل تتغري هيئته عند 
ِعامل( َالنون فلو الحظت املثال اجلمع وإنام يضاف عليه الواو والنون أو الياء و ْ َ عاملون -َ ْْ ُ ِ لوجدت املفرد حينام ) َ

َمجع قد حافظ عىل نفس ترتيب احلروف ونفس احلركات والسكنات وكذا يف كل األمثلة، ولكن لو الحظت هذا 
ِعامل( املثال  ْ ْ عامل -َ َّ  .لوجدت أن املفرد حينام مجع مل يسلم من التغري) ُ

 .يرفع بالواو بدل الضمة، وينصب بالياء بدل الفتحة، وجير بالياء أيضا بدل الكرسةلسامل ّثم إن مجع املذكر ا
َجاء املسلمون، وإعراهبا: مثل  الواو فاعل مرفوع وعالمة رفعه) َاملسلمون ( ِفعل ماض مبني عىل الفتح، ) َجاء : ( َ

 .فالواو نائبة عن الضمةَألنه مجع مذكر سامل، فاملسلم يرفع بالضمة، واملسلمون يرفع بالواو، 
ٌويالحظ أن االسم املفرد مثل مسلم آخره تنوين نحو جاء مسلم، بينام يف مجع املذكر السامل ال يوجد تنوين فألجل  َ

فالنون املفتوحة يف مجع املذكر السامل هي عوض عن التنوين املوازنة أضافت العرب حرف النون املفتوح يف آخره، 
 .يف االسم املفرد

َهم أن مجع املذكر السامل يف قولنا جاء املسلمون مرفوع بالواو والنون، بل الواو فقط هي عالمة اإلعـرابفال تتو َ .
 .وأما النون فهي عوض عن التنوين يف االسم املفرد

َقد أفلح  : (قال اهللا تعاىل: مثال ْ َاملؤمنونَ فعل مـاض مبنـي عـىل : َأفلححرف مبني عىل السكون، : ْقد: وإعراهبا)  ِ
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد: َلفتح، املؤمنونا
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َأكرم زيد املؤمنني، ، وإعراهبا: وأما يف حالة النصب فجمع املذكر السامل ينصب بالياء نيابة عن الفتحة مثل ِ ٌ : َأكرم: َ
َوع وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة يف آخـره، املـؤمنني فاعل مرف: ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد مفعـول بـه : ِ

 . منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
َاملؤمننيَوعد اهللاُ : ( قال اهللا تعاىل: مثال ٍ واملؤمنات جناتِ فظ ل: فعل ماض مبني عىل الفتح، اهللاُ: َوعد: وإعراهبا) ِ

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه : َاجلاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، املؤمنني
 . مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد

َسلم زيد عىل املؤمنني،: وأما يف حالة اجلر فجمع املذكر السامل جير بالياء نيابة عن الكرسة مثل ِ ٌ فعل : َّسلم:  وإعراهباَّ
حـرف جـر مبنـي عـىل : فاعل مرفوع وعالمة ورفعه الضمة الظاهرة يف آخره، عىل: ٌماض مبني عىل الفتح، زيد

َالسكون، املؤمنني اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف : ِ
 .االسم املفرد

َّلقد من اهللاُ عىل: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ َ املؤمننيْ َّمن: وإعراهبا ) ِ لفظ اجلاللة فاعل : فعل ماض مبني عىل الفتح، اهللاُ: َ
َاملؤمننيحرف جر مبني عىل السكون، : مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره، عىل اسم جمرور بحرف : ِ

 .نوين يف االسم املفرداجلر وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن الت
بقي أن املثنى ومجع املذكر السامل ال يشتبهان عىل الناظر يف حالة الرفع ألن املثنى سيكون آخره األلف والنون بينام 

مجع املذكر السامل سيكون آخره الواو والنون، ولكن يف حالتي النصب واجلر يكـون املثنـى ومجـع الـذكر الـسامل  
علهام يشتبهان فالفرق بينهام يكون يف أن نون املثنى مكسورة والياء التي قبلها سـاكنة ومـا منتهيني بالياء والنون فل

: قبل الياء مفتوح، بينام يف مجع املذكر السامل تكون النون مفتوحة والياء التي قبلها ساكنة وما قبل الياء مكسور مثل
ِعاملني(  ْ َ عاملني -َ ْ ِكاتبني) ( ِ ْ َ كاتبني -َ ْ ِمهندسني) ( ِ ْ َ مهندسني -َ ْ  .وهكذا) ِ

اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بزيادة واو ونون يف آخره يف حالة الرفع، ويـاء ونـون يف : فتلخص أن مجع املذكر السامل
 .حالتي النصب واجلر، وأن النون املفتوحة التي يف آخره هي عوض عن التنوين يف االسم املفرد
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 )أسئلة ( 
 

 ع املذكر السامل ؟ يف ضوء ما تقدم ما هو مج-١
  ما هو إعراب مجع املذكر السامل  ؟-٢
  مثل بمثال من عندك جلمع مذكر سامل يف حالة الرفع والنصب واجلر؟-٣
 

  )١متارين ( 
 

امجع الكلامت اآلتية مجع مذكر سامل وضعها بعد اجلمع يف مجل مفيدة بحيث يقـع كـل منهـا مـرة مرفوعـا ومـرة 
 ) املجرم -َّ الصياد- البائع- املعلم-رِّاملصو: ( منصوبا ومرة جمرورا

 
  )٢متارين  ( 

 

 :أعرب ما ييل
 .َ صىل املسلمون هللاِ-١
َ فضل اهللاُ املجاهدين عىل القاعدين-٢  َِ ِ َ َّ. 
َ يرىض اهللاُ عن املحسنني-٣  ِ. 
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 )الدرس احلادي عرش ( 
 

 مجع املؤنث السامل
 

 الكلمة قد جتمع بأكثر من طريقة وقد مىض بيان نوع من أنواع اجلمع وهو مجع املذكر السامل فلنتبعه َقد علمت أن
 .نوع آخر وهو مجع املؤنث الساملبيان ب

  .اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بزيادة ألف وتاء يف آخره: ومجع املؤنث السامل هو
: أيت بـاملفرد ثـم نـضيف يف آخـره األلـف والتـاء مثـلفإذا أردنا أن نحصل عىل مجع املؤنث السامل فاألمر سهل ن

َعاملة( ِ َ عامالت-َ ِ َمسلمة) ( َ ْ َ مسلامت -ُِ ْ َسارقة) ( ُِ َ سارقات -ِ َّعراقية) (ِ ِ َّ عراقيـات -َِ ِ َالـصائمة) ( َِ َ الـصائامت -ِ ِ (
َالكاتبة( َ الكاتبات-ِ َالراكعة) ( ِ َ الراكعات-ِ َالصاحلة) ( ِ َ الصاحلات -ِ ِ.(  

ا النوع من اجلمع بجمع املؤنث ألن مفرده مؤنث، وسمي ساملا، ألن املفرد مل تتغري هيئته عنـد اجلمـع ُوسمي هذ
َعاملة( َوإنام يضاف عليه األلف والتاء فلو الحظت املثال  ِ ْ َ عامالت-َ ِْ لوجدت املفرد حينام مجع قـد حـافظ عـىل ) َ

 .ةنفس ترتيب احلروف ونفس احلركات والسكنات وكذا يف كل األمثل
 .يرفع بالضمة وينصب بالكرسة بدل الفتحة وجير بالكرسة أيضاّثم إن مجع املؤنث السامل 

): ٌمؤمنـات (تـاء التأنيـث الـساكنة، : فعل ماض مبني عىل الفتح، والتاء ) َقام: ( ٌ مؤمنات، وإعراهباْقامت: مثل
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره

ُيا أهيا الذين آمنوا إذا جاءكم ( : قال اهللا تعاىل: مثال َ َّ مهاجرات فامتحنوهن ُاملؤمناتَ فعل ماض : َجاء: وإعراهبا) ٍ
 . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره: ُمبني عىل الفتح، املؤمنات

ٌأكرم زيـد املؤمنـ: وأما يف حالة النصب فجمع املؤنث السامل ينصب بالكرسة نيابة عن الفتحة مثل : ِات وإعراهبـاَ
مفعول به : ِفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، املؤمنات: ٌ، زيدفعل ماض مبني عىل الفتح: َأكرم

 .منصوب وعالمة نصبه الكرسة ألنه مجع مؤنث سامل
ُيا أهيا الذين آمنوا إذا نكحتم : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ ، والتـاء فاعـل، نكـح فعـل مـاض: وإعراهبـا ... ) ِاملؤمناتَ

 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكرسة ألنه مجع مؤنث سامل: ِاملؤمنات
ِمر زيد باملؤمنات، وإعراهبا: وأما يف حالة اجلر فجمع املؤنث السامل جير بالكرسة مثل ِ ٌ فعل ماض مبنـي عـىل : َّمر: َّ

: ِ حرف جر مبني عـىل الكـرس، املؤمنـاتفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والباء: ٌالفتح، زيد
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره
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َ يغضضنِللمؤمنات وقل: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ َّ من أبصارهن ُ ِ ِ فعـل أمـر مبنـي عـىل الـسكون : قـل: وإعراهبـا) ِ
ِللمؤمنات، الال) يا رسول اهللا ( والفاعل مسترت والتقدير قل أنت  اسم : ِحرف جر مبني عىل الكرس، املؤمنات: مِ

 .جمرور بحرف جر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره
 -ِفاطمـة) (  كلامت -كلمة: ( وي عىل تاء التأنيث فتحذف عند مجعه مجع مؤنث سامل مثلتإذا كان املفرد حي: تنبيه

 ). كاتبات -كاتبة) (  عائشات -عائشة) ( ِفاطامت 
اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بزيادة ألف وتاء يف آخره، ويرفع بالضمة وينصب وجير : ؤنث الساملفتلخص أن مجع امل

 .بالكرسة
 

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو مجع املؤنث السامل ؟-١
  ما هو إعراب مجع املؤنث السامل  ؟-٢
  مثل بمثال من عندك جلمع مؤنث سامل يف حالة الرفع والنصب واجلر؟-٣
 

  )١ارين مت( 
 

امجع الكلامت اآلتية مجع مؤنث سامل وضعها بعد اجلمع يف مجل مفيدة بحيث يقع كـل منهـا مـرة مرفوعـا ومـرة 
 : منصوبا ومرة جمرورا

 ). صائمة - زينب- هند- املعلمة-السيارة( 
 

  )٢متارين  ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ يلتزم املسلامت باحلجاب-١ ُ ُ. 
ِ يعمل املؤمنون الصاحلات-٢  َ ُ. 
 .ِ اهللاُ عن املحسناتْ يرىض-٣ 
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 )الدرس الثاين عرش ( 
 

 مجع التكسري
 

َّقد علمت أن اجلمع أنواع مر منها مجع املذكر السامل، ومجع املؤنث السامل، والنوع األخري   . هو مجع التكسريمنها َ
 .اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بتغيري صورة مفرده: ومجع التكسري هو

ُرجل : ( مثل ْرجال (  مفتوحة واجليم مضمومة فإذا مجعناه قلنا فالراء) َ َ فصارت الراء مكسورة واجليم مفتوحة ) ِ
 ألف بني اجليم والالم فهذا هو ما نقصده بتغيري صيغة املفرد، وهلذا سمي هذا النوع بجمع التكسري فإن تووضع

 .املفرد ينكرس وال يسلم من التغري
مع إذا انتهى بواو ونون أو ياء ونون مزيدتني فهو مجع مذكر سـامل، وضابط معرفة مجع التكسري سهل وهو أن اجل

 .وإن انتهى بألف وتاء مزيدتني فهو مجع مؤنث سامل، فإن مل يكن كذلك فهو مجع تكسري
ِعامل: ( مثل ْ ْ عامل -َ َّ َأسد) ( ُ ْ أسود -َ ُ ْبيت) ( ُ ْ بيوت -َ ُ ِمسجد) ( ُ ْ ِ مساجد -َ ْ َ ْمصباح) ( َ َ ْ ْ مصابيح -ِ َِ ْ َ.( 

 :ّثم إن مجع التكسري نوعان
 .مجع تكسري غري منرصف -٢، مجع تكسري منرصف -١

 .فجمع التكسري املنرصف هو الذي يدخله التنوين وجير بالكرسة، وغري املنرصف ال ينون وجير بالفتحة
سري غري  مع التنوين، وإعراب مجع التكًفإعراب مجع التكسري املنرصف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكرسة جرا

 .املنرصف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا بدون تنوين
ٌجاء رجال، وإعراهبا: مثل فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، رجال: جاء: َ

 .يف آخره
ًأكرم زيد رجاال، وإعراهبا: ومثل ٌ ة رفعـه الـضمة فاعل مرفـوع وعالمـ: ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َأكرم: َ

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًالظاهرة يف آخره، رجاال
ٍمر زيد برجال، وإعراهبا: ومثل ٌ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َّمر: َّ

ٍيف آخره، برجال رور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة اسم جم: ٍحرف جر مبني عىل الكرس، رجال: الباء: ِ
 .يف آخره
َ من اإلنس يعوذون ٌرجالَوأنه كان : ( قال اهللا تعاىل: مثال ًكثريا ًرجاال َّوبث منهام : ( وقال تعاىل) ِّ من اجلن ٍبرجالِ

 .)ًونساء 
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  ). أوسطهن ساكنةكل مجع ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثالث: ( وأما مجع التكسري غري املنرصف فضابطه هو
َاجد مجع مَسَم: مثل د، فنجد كلمة مساجد، متكونة من مخسة أحرف واحلرف الثالث فيها هو األلـف وبعـد ِجْسِ

 .اجليم، والدال، فتكون كلمة مساجد ممنوعة من الرصف أي التنوين: األلف حرفان مها
َهذه مساجد، ورأيت مساجد، وصليت يف مساجد: تقول َ ُُ ُ. 
 .ِ جنائز-ِ ستائر-ِ جواهر-ِ مداخن -ِع مصان-ِمعابد : ومثل
َفمصانع هنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحـة ) َ لعلكم ختلدون َمصانعَوتتخذون : ( قال اهللا تعاىل: مثال

 .ًالظاهرة يف آخره، ويالحظ أن الكلمة مل يدخلها التنوين فلم يقل مصانعا
متكونة من ستة أحرف، واحلرف الثالث فيها هو األلف وبعد ْمصابيح مجع مصباح، فنجد كلمة مصابيح، : ومثل

 .، فتكون كلمة مصابيح ممنوعة من الرصفالباء، والياء الساكنة، واحلاء: األلف ثالثة أحرف هي
َهذه مصابيح، ورأيت مصابيح، ومررت بمصابيح: تقول ْ َ ْ ُ ِْ ُ ُ. 
 .ْ أنابيب-ْ أقاويل-ْ دواوين-ْ عصافري-ْ مساكني-ْحماريب: ومثل

 . ِفبعد األلف ثالثة أحرف واحلرف قبل األخري ساكن فتكون كل هذه الكلامت ممنوعة من الرصف
َوزينا السامء الدنيا : ( قال اهللا تعاىل: مثال ً وحفظا َْحبمصابيّ اسـم : َْححرف جر مبني عىل الكرس، مـصابي: فالباء) ِ

 .جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الرصف
َّاالسم املمنوع من الرصف إذا دخل عليه األلف والالم جر بالكرسة أي رجع إىل األصل: تنبيه ُ. 
 .املساجد واملصانع واملصابيح والقراطيس فهذه إذا دخل عليها حرف اجلر جتر بالكرسة: مثل
َمررت بمساجد، فتجر بالفتحة ألهنا ممنوعة من الرصف، فإذا قلت: تقول ِمررت باملساجد، جرت با: ُ  .لكرسةُ
اسم جمرور بحرف : ِحرف جر مبني عىل السكون، املساجد: يف ) ِ املساجدَوأنتم عاكفون يف: ( قال اهللا تعاىل: مثال

 .اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره
منرصف يرفع بالضمة : اسم يدل عىل ثالثة فأكثر بتغيري صورة مفرده، وهو نوعان: فتلخص أن مجع التكسري هو

  أوسـطهن سـاكنالفتحة وجير بالكرسة، وغري منرصف وهو كل مجع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثالثةوينصب ب
 . فريفع بالضمة وينصب وجير بالفتحة ما مل تدخل عليه األلف والالم فإنه جير بالكرسة
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 )أسئلة  ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو مجع التكسري؟-١
  ما هو إعراب مجع التكسري  ؟-٢
 مثال من عندك جلمع تكسري منرصف، وآخر غري منرصف يف حالة الرفع والنصب واجلر؟ مثل ب-٣
 

  )١متارين ( 
 

امجع الكلامت اآلتية مجع تكسري وضعها بعد اجلمع يف مجل مفيدة بحيث يقع كل منها مرة مرفوعا ومرة منـصوبا 
 :ومرة جمرورا

 ). قرطاس -البلبل - رمح- شجرة -حديقة ( 
 

  )٢متارين  ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ يذهب العامل إىل املعامل-١ ُ ُ . 
ِ أضاء زيد مصابيح يف البيت-٢  َ ٌ َ  . 
َ أحسن عيل إىل مساكني-٣  ٌ َ. 
  
 
 

 
 

 
   
 

 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ٤٢  

 )الدرس الثالث عرش  ( 
 

 األسامء اخلمسة
 

 واجلمع بأنواعه، وآخر أقسام االسم التي َقد علمت أن األسامء تنقسم عدة أقسام تقدم منها االسم املفرد، واملثنى،
 .هلا إعراب خاص هي األسامء اخلمسة

 . ذو-فو -محو -أخو - أبو:  واألسامء اخلمسة هي
 . الرفع بالواو والنصب باأللف، واجلر بالياءفهذه مخسة أسامء نقل عن العرب فيها إعراب خاص هبا وهو 

فاعل مرفوع وعالمة رفعـه الـواو ألنـه مـن : َ عىل الفتح، أبوكفعل ماض مبني: َجاء: َجاء أبوك، وإعراهبا: مثل
 .األسامء اخلمسة

َأكرم زيد أباك، وإعراهبا: ومثل ٌ فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيـد: َأكرم: َ
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسامء اخلمسة: َالظاهرة يف آخره، أباك

َمر زيد بأبيك، وإعراهبا: لومث ٌ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َّمر: َّ
اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنـه مـن األسـامء : َحرف جر مبني عىل الكرس، أبيك: يف آخره، الباء

 . اخلمسة
َيا أخت هارون ما كان : ( قال تعاىل ّ سوء وما كانت أمك بغيا َامرأأبوك َ َ ِ ُ فأبوك من األسامء اخلمسة مرفوع بالواو ) َ
  ).أبيكمِارجعوا إىل : (  وقال تعاىل،) قد أخذ عليكم موثقا من اهللا أباكمأمل تعلموا أن : ( وقال تعاىل

َجاء أخوك، ورضب زيد أخاك، ومر زيد بأخيك، وإعراهبا كام سبق متاما: ومثل ٌ ٌَّ َ ََ. 
َاذهب أنت ( : قال تعاىل َسنشد عضدك : ( وقال تعاىل ) ُأخاهآوى إليه : ( وقال تعاىل ) َوأخوكْ َ ُُ   ).َبأخيكَ

ْجاء محوها، ورضب زيد محاها، ومر زيد بحميها، وإعراهبا كام سبق: ومثل َ َ ِْ ِ ٌ ٌَّ ََ َ ُ َ. 
 .ل يف القرآن للمرأة، فأخو زوج املرأة يكون محاها، ومل يرد له استعامةقريب الزوج بالنسب: واحلم هو

ِ زيد فاه، وأدخل زيد يده يف فيهَهذا فوه، ومسح: وأما فو فاملقصود به هو الفم مثل ِْ ُ َُ ٌ ٌَ. 
ُهذا فم، ورأيت فام، ومسحت: والحظ أننا إذا استعملنا كلمة فم بدله تعرب باحلركات الظاهرة تقول ًُ ٍ عـىل فـم، ٌ

 ).  فيك - فاك-فوك ( فإذا سقط امليم من كلمة فم أعربت بالواو واأللف والياء
َكباسط كفيه إىل املاء ليبلغ : ( قال تعاىل ِ ِ َِّ َ  .وهنا منصوب باأللف) ُفاه َ

ٍجاء ذو مال: وأما ذو فمعناه صاحب مثل ٍ أي صاحب مال، ورضب زيد ذا مالَ ٌ ٍ، ومر زيد بذي مالَ ٌ َّ. 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
٤٣  

َوإن كان : ( قال تعاىل ٍ عرسة فنظرة إىل ميرسة ذوْ ِ ٍَ َ َْ ٌ ّأن كان  ( :وقال تعاىل) َ َمال وبنني ذا ْ ويـسألونك : ( وقال تعاىل) ٍ
ِ القرنني ِذي عن ْ َْ َ.( 

ولو تأملت فيام سبق من أمثلة لوجدت أن األسامء اخلمسة كي تعرب هبذا اإلعراب ال بد أن تضاف وتوصل هبـا 
)  ها (  فوصلناه بـ هاُ فوصلناه باهلاء ومثل رأيت محاهفوصلناه بالكاف، ومثل جاء أخوَك َكلمة أخرى مثل جاء أبو

َ، فال تقل مثال جاء أبو وتسكتٍ أي صاحب خلق فأضفناه إىل خلقٍخلقُومثل مررت بذي  َ. 
ترفع بالواو وتنصب باأللف وجتر بالياء )  ذو - فو- محو- أخو-أبو: ( فلتخص من ذلك أن األسامء اخلمسة هي

 .برشط أن تضاف إىل ما بعدها
 

 )األسئلة ( 
 

 دم ما هي األسامء اخلمسة ؟ يف ضوء ما تق-١
  ما هو إعراب األسامء اخلمسة؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل واحد من األسامء اخلمسة يف حالة الرفع والنصب واجلر؟-٣
 

  )١متارين ( 
 

 :ّعني يف اجلمل اآلتية ما تراه من األسامء اخلمسة مرفوعا أو منصوبا أو جمرورا مع بيان عالمة اإلعراب 
ِ اعطف عىل أخيك األصغر-٢. ٌيد أباهُ يكرم ز-١ َ ْ ِ يغسل زيد فاه بعد الطعام-٤. ٍ جاء محو هند-٣. ِ َ ٌُ ُ سلمت - ٥. ُ

 .ٍعىل ذي علم
 

  )٢متارين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
َ حيسن أبوك إىل أخيك-١ َ ُ. 
َ احتشمت فاطمة من محيها-٢ ُْ ِ. 
ُ مسح الطفل فاه-٣ َُ  . 
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 )الدرس الرابع عرش ( 
 

 الفعل املضارع
 

 . تفاصيل االسم فلنختم بتفاصيل املضارعتاالسم، والفعل املضارع، وقد مض: َقد علمت أن املعربات هي
 .معتل اآلخر -٢، صحيح اآلخر -١: فالفعل املضارع ينقسم إىل قسمني

: ًوذلك أن احلروف اهلجائية تسعة وعرشون حرفا فإذا كان احلرف األخري من الفعل واحدا من أحرف العلة وهي
 .سمي الفعل معتل اآلخر، وإذا كان آخره حرفا غريها سمي صحيح اآلخر)  الياء - األلف-الواو( 

  ).ز يرم-ن يؤم-م يسل-ل يسي-ع يرف-أ يبد-ح ينج-س يدر-بيلع: ( مثال صحيح اآلخر
 . )ْيِ هيد-ْيِ يسق-ْيِيرم ) ( ىَ يلق-ىَ خيش- ىَيسع ) ( ْوُ يله-ْوُ يدع-ْوُيغز: ( ومثال معتل اآلخر

 .بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما: فأما إعراب املضارع الصحيح اآلخر فباحلركات الظاهرة
ٌيذهب زيد: مثل ٌ لن يذهب زيد-ُ َ ٌ مل يذهب زيد-ْ ْ َ ْ. 
َيستنكفْلن : ( وقال تعاىل)  يف صدور الناس ُيوسوسالذي : ( قال اهللا تعاىل: مثال ً املسيح أن يكـون عبـدا هللاِ ِ َ ُ (
 .   معربة باحلركات الظاهرة يف آخرها) ْ يلد -َ يستنكف-ُيوسوس( فاألفعال ) ْيلد ْمل : ( ل تعاىلوقا

 .وأما إعراب املضارع املعتل اآلخر فبالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبحذف حرف العلة جزما
ِيلهو الطفل بالكرة، وإعراهبا: مثل ُ ْ ْيلهو: ُ فاعل مرفوع : ُاملقدرة، الطفلفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ُ

اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة : ِحرف جر مبني عىل الكرس، الكرة: وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الباء
 .جره الكرسة الظاهرة يف آخره

َيسعى زيد، ويرمي زيد السهم، يكون الفعالن : وكذا إذا قلنا ٌْ  .مرفوعني بالضمة املقدرة) يسعى ويرمي ( ٌِ
ًمن هنا نعلم أن الفعل املضارع إذا كان آخره واوا أو ألفا أو ياء يرفع بالضمة املقدرةو ً ً. 

ْيدعوواهللاُ : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ إىل دار السالم ُ ٍ نارا ذات هلب سيصىل: ( وقال تعاىل)  ِ َ ْترميَّإهنا : ( وقال تعاىل) ً ِ 
ِبرشر كالقرص  ْ َ ْيدعو: ( فاألفعال) ٍ ْرمي  ت-َ يصىل-ُ  .مرفوعة وعالمة رفعها الضمة املقدرة يف اآلخر) ِ

ِلن يلهو الطفل بالكرة، وإعراهبا: ومثل ُ َ فعـل مـضارع منـصوب : َحرف نصب مبني عـىل الـسكون، يلهـو: ْلن: ْ
ُوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، الطفل حرف : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الباء: ِ

 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِ عىل الكرس، الكرةجر مبني
َلن يرمي زيد السهم، يكون الفعل املضارع يرمي: وكذا إذا قلنا َ ٌَ ِ  . منصوب وعالمة نصبة الفتحة الظاهرةْ
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ٌلن يسعى زيد، يكون إعراهبا بالفتحة املقدرة فنقول فيها: ولكن إذا قلنا ، مبنـي عـىل الـسكون ْلن حرف نـصب: ْ
فاعل مرفوع وعالمة رفعـه الـضمة : ٌفعل مضارع منصوب وعالمة نصبة الفتحة املقدرة عىل األلف، زيد: يسعى
 .الظاهرة

ًومن هنا نعلم أن الفعل املضارع إذا كان آخره واوا أو ياء ينصب بالفتحة الظاهرة، وإذا كان آخـره ألفـا ينـصب  ًً
 .بالفتحة املقدرة

ً من دونه إهلا َندعوْلن : (  تعاىلقال اهللا: مثال ِ ُ عنك اليهود وال النصارى َترىضْولن : ( وقال تعاىل) ِ : وقال تعاىل) َ
ْإن الذين كفروا لن ( َ َتغنيَّ ِ منـصوبة بالفتحـة الظـاهرة والفعـل ) َ تغني -َندعو( فاألفعال املعتلة ) ُ عنهم أمواهلم ُ

  .    منصوب بالفتحة املقدرة) ترىض ( املعتل 
ِمل يله الطفل بالكرة: ومثل ُِ ُ فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمـه : ُحرف جزم مبني عىل السكون، يله: مل: وإعراهبا: ْ

حرف جـر مبنـي : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الباء: ُحذف حرف العلة يف آخره، الطفل
 .ة الظاهرة يف آخرهاسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرس: ِالكرة: عىل الكرس

ْيلهو ( فأصل الفعل هو   .بحذف حرف العلة الواو من آخره) ُيله ( فلام دخل عليه اجلازم صار ) ُ
َمل يسع زيد، يكون الفعل يسع جمزوم: وكذا إذا قلنا ٌَ  . وعالمة جزمه حذف حرف العلةًاْ

 . العلة األلف من آخرهبحذف حرف) َيسع ( فلام دخل عليه اجلازم صار ) َيسعى ( فأصل الفعل هو 
ِمل يرم زيد السهم، يكون الفعل يرم جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة: وكذا إذا قلنا َِ ٌ ْ. 

ْيرمي ( فأصل الفعل هو   .بحذف حرف العلة الياء من آخره) ِيرم ( فلام دخل عليه اجلازم صار ) ِ
ْلئن مل : ( وقال تعاىل) ًمع اهللا أحدا ُتدع فال : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ ْأحيسب أن مل : ( وقال تعاىل.. )  املنافقون ِينتهِ ْ ُيرهُ َ 
ُوأصل تدع هو تدعو، وأصل ينته هو ينتهي، وأصل يره هو يراه فحذفت أحرف العلة بسبب اجلازم) ٌأحد  َ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ُ. 

بالفتحـة نـصبا  اآلخر يعرب باحلركات الظـاهرة بالـضمة رفعـا وَ الصحيحَ املضارعَ الفعلَّ من ذلك أنَفتلخص
يرفع بالضمة املقدرة دائام، وجيزم بحذف حرف العلة دائـام، : وبالسكون جزما، وأن الفعل املضارع املعتل اآلخر

 . وينصب بالفتحة الظاهرة إذا كان معتال بالواو أو الياء، وينصب بالفتحة املقدرة إذا كان معتال باأللف
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 )أسئلة ( 
 

 ل املضارع الصحيح اآلخر واملعتل اآلخر؟ يف ضوء ما تقدم ما هو الفع-١
  ما هو إعراب املضارع الصحيح اآلخر، واملعتل اآلخر؟-٢
 مثل بمثال من عندك لفعل مضارع صحيح اآلخر، وفعل مـضارع معتـل اآلخـر يف حالـة الرفـع والنـصب -٣

 واجلزم؟
 

  )١متارين ( 
 

 :ة منصوبة ومرة جمزومةضع األفعال التالية يف مجل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة ومر
 ) يشتعل - تصفو- يميش- يسقي-ترعى( 
 

  )٢متارين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
َ يبني املؤمنون املساجد-١ َ ْ ِ. 
ِ لن ينجو الكافر من النار-٢ ُ َ ْ. 
َّ مل خيش املسلم الكفار-٣ ُ َ. 
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 )الدرس اخلامس عرش ( 
 

 األفعال اخلمسة
 

َمت أن الفعل املضارع ينقسم إىل صحيح اآلخر ومعتل اآلخر وعرفت عالمة إعراب كل منهامقد عل ََّ. 
 .وهنالك أفعال مضارعة بصيغ معينة تسمى باألفعال اخلمسة

 .أفعال مضارعة تلحقها زيادة معينة: فاألفعال اخلمسة هي
  ).تفعلني -تفعلون -يفعلون -تفعالن -يفعالن: ( وهي
 -َون يكتبـ-ِان تكتبـ-ِانيكتبـ: ( عل مضارع اعتيادي يمكن أن نصيغ منه مخـسة أفعـال هـييكتب فهذا ف: مثل
 . فيكتب حلقه األلف والنون مرتني، والواو والنون مرتني، والياء والنون مرة واحدة ) َني تكتب-َونتكتب
َالولدان يكتبان الدرس، وأنتام تكتبان الدرس، واألوالد يكتبون الدرس، و: تقول ُ َ ََ ِ ِ ِأنتم تكتبـون الـدرس، وأنـت ِ َ

َتكتبني الدرس َ. 
فألف االثنني تتصل مع املضارع لتدل عىل أن الفعل يصدر من شخصني وتارة يكون بداية الفعل املـضارع اليـاء 

ِيكتبان، تكتبان، يدرسان، تدرسان، يقومان، تقومان، يفوزان، تفوزان: وتارة التاء، مثل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ. 
 لتدل عىل أن الفعل يصدر من ثالثة فأكثر وتارة يكون بداية الفعل املـضارع اليـاء  اجلمع تتصل مع املضارعواوو

َيكتبون، تكتبون، يدرسون، تدرسون، يقومون، تقومون، يفوزون، تفوزون: وتارة التاء، مثل َ َ َ َ َ َ َ. 
اية املضارع التاء َوياء املؤنثة املخاطبة تتصل مع املضارع لتدل عىل أن الفعل يصدر من امرأة ختاطبها ويكون يف بد

َتكتبني، تدرسني، تقومني، تفوزين، تكرمني، تشكرين، تعاجلني: فقط، مثل َ َ َ ََ َ. 
َياء املخاطبة مفتوحةوَولعلك الحظت أن النون مع ألف التثنية مكسورة، ومع واو اجلمع،  َ. 

 بقي أن نعرف كيف نعرب هذه األفعال؟
واو اجلمع، وياء املخاطبة فهي أسـامء ووأما ألف االثنني، ترفع بالنون، وتنصب وجتزم بحذف النون، : واجلواب

 .مبنية يف حمل رفع فاعل
َالولدان يكتبان الدرس، وإعراهبا: مثل ِ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى، والنون عوض عن : ِالولدان: ِْ

من األفعال اخلمسة، واأللف اسم فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه : ِالتنوين يف االسم املفرد، يكتبان
َمبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، الدرس، مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهـذا 
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ِأنتام تكتبان الدرس، واألوالد يكتبون الدرس، وأنتم تكتبون الـدرس، وأنـت : اإلعراب يشمل البقية كأن نقول َِ َ ُ ََ َ
َتكتبني الدرس، فإعراهب  .ٌا واحدَ

َيؤمنونالذين : ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من : َيؤمنون: وإعراهبا) ِ بالغيبْ
ُوالنجم والـشجر : ( اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، وقال تعاىل: األفعال اخلمسة، والواو  ) ِيـسجدانُ

َتعجبنيأ: ( وقال تعاىل ِ من أمر اهللاِْ ْ فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال : َتعجبني: وإعراهبا)  ِ
 .اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل: اخلمسة، والياء

َالولدان لن يكتبا الدرس، وإعراهبا: ومثل ْْ فعـل : حرف نصب مبنـي عـىل الـسكون، يكتبـا: ْالولدان مبتدأ، لن: ِ
اسم مبني عىل السكون يف حمـل : النون ألنه من األفعال اخلمسة، واأللفمضارع منصوب وعالمة نصبه حذف 

َاألوالد لن يكتبوا الدرس، وأنت لن تكتبي الدرس: رفع فاعل، وكذا يكون اإلعراب بعينه إذا قلنا ْ َ ْ ْ ُْ ِ. 
 . النونَتنالون فلام دخل الناصب حذفت: واألصل هو) َ الرب حتى تنفقوا  تنالواْلن: ( قال اهللا تعاىل: مثال
ِالولدان مل يكتبا الدرس، وإعراهبا: ومثل ْ ْ فعل مضارع : ْحرف جزم مبني عىل السكون، يكتبا: ْمبتدأ، مل : ِالولدان: ِ

جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، واأللف اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعـل، 
ْاألوالد مل : لظاهرة يف آخره، وكذا يكون اإلعراب بعينه إذا قلناالدرس، مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا ُ

َيكتبوا الدرس، وأنت مل تكتبي الدرس َ ْْ ْ ِ  . 
ْقالت األعراب آمنا قل مل: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ ُ  .واألصل تؤمنون فلام دخل عليه اجلازم حذفت النون)  تؤمنوا ِ

ٌيقوم زيد، فيقوم هو الفعل، وزيـد هـو الفاعـل، وإذا قلنـا :  فإذا قلنافاتضح أن األفعال اخلمسة أفعاهلا معها دائام ٌ ُ
ًيقومان ففي هذه اللفظة فعل وفاعل معا فانتبه ِ. 

: واو اجلمع وياء املخاطبة وهيوفتلخص من ذلك أن األفعال اخلمسة هي أفعال مضارعة تتصل هبا ألف االثنني 
ويكون إعراهبا يف حالة الرفع بـالنون املوجـودة والثابتـة يف آخـر َ تفعلني، -َ تفعلون-َ يفعلون-ِ تفعالن-ِيفعالن

 .الفعل، وأما يف حالتي النصب واجلزم فيكون بحذف النون
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 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي األفعال اخلمسة ؟-١
  ما هو إعراب األفعال اخلمسة؟-٢
 لرفع والنصب واجلزم؟ مثل بمثال من عندك لكل فعل من األفعال اخلمسة يف حالة ا-٣
 

  )١متارين( 
 

 : أفعاال مخسة من األفعال اآلتية ثم ضعها يف مجل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة جمزومةْغُص
 ). ينرص - يفعل- يستخرج- تكسب-ينجح( 
 

  )٢متارين ( 
 

ْأعرب ما لونه أمحر من الكلامت اآلتية َ: 
ِخيلدون يف اجلنةَ املؤمنون -١ َ. 
 .َلن يرتكوا الصالةَ املسلمون -٢
 .ِمل حتافظي عىل احلجابِ أنت -٣
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 " خمططات توضيحية "
 

 املعربات
 

                                                    

           األفعال املضارعة                       األسامء                               
 

                             
 ) ْ - َ - ُ:صحيح اآلخر( اعتيادي )                                             ِ- َ- ُ:منرصف(                          مفرد 

)                      حذف اآلخر - َ - ُ:معتل اآلخر    ( )                                           َ  - َ- ُ:   غري منرصف                                  ( 
 ) حذف ن - حذف ن-ن( األفعال اخلمسة )                                                    ي - ي-ا(                           مثنى 

 ) ي - ي-و(                           مجع مذكر سامل 
 ) ِ - ِ- ُ(         مجع مؤنث سامل                 

 ) ِ - َ- ُ:منرصف(                          مجع تكسري 
 ) َ - َ- ُ:غري منرصف                                           ( 

 ) ي – ا -و(                          األسامء اخلمسة 
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 )باب خالصة ال( 
 

 :، وثامنية تفصيال هياألسامء، واألفعال املضارعة: املعربات اثنان إمجاال مها
 :ما تدل عىل واحد أو واحدة، وهي قسامن: األسامء املفردة وهي: أوال

 . منرصفة أي منونة وهي ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وجتر بالكرسة-أ
 .ب وجتر بالفتحة وغري منرصفة أي غري منونة وهي ترفع بالضمة وتنص-ب

 .ثم إن كل علم أعجمي، وعلم مؤنث غري منرصف
ما دل عىل اثنني بزيادة األلف والنون يف آخره يف حالة الرفع والياء والنون، يف حـالتي النـصب : املثنى وهو: ثانيا

 .واجلر
لة الرفع واليـاء والنـون يف ما دل عىل ثالثة فأكثر بزيادة الواو والنون يف آخره يف حا: مجع املذكر السامل وهو: ثالثا

 .حالتي النصب واجلر
ما دل عىل ثالثة فأكثر بزيادة ألف وتاء يف آخره، وهو يرفع بالضمة وينصب وجير : مجع املؤنث السامل وهو: رابعا

 .بالكرسة
 :ما دل عىل ثالثة فأكثر بتغيري يف صيغة مفرده، وهو قسامن: مجع التكسري وهو: خامسا

 .ر بالكرسةجينصب بالفتحة ويرفع بالضمة وي و منرصف أي منون وه-أ
 .ر بالفتحةجينصب ويرفع بالضمة وي و وغري منرصف أي غري منون وه-ب

 . أوسطهن ساكنكل مجع ثالثه ألف بعدها حرفان، أو ثالثة: وضابط مجع التكسري غري املنرصف هو
 وتنصب باأللف وجتر بالياء بـرشط  ذو، وهي ترفع بالواو- فو- محو- أخو-أبو: األسامء اخلمسة وهي:  سادسا

 .أن تضاف إىل ما بعدها
األفعال املضارعة وهي صحيحة اآلخر ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وجتزم بالـسكون، ومعتلـة اآلخـر : سابعا

 .ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وجتزم بحذف حرف العلة من آخرها
َ تفعلني، وهي ترفع بالنون وتنـصب وجتـزم -َ تفعلون-َ يفعلون-ِ تفعالن-ِيفعالن: األفعال اخلمسة وهي: ثامنا

 .بحذفها
 : ويمكن أن نقسم هذه املعربات بطريقة أخرى من حيث نوع عالمة اإلعراب هل هي حركة أو حرف فنقول

 :املعربات قسامن
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 .قسم يعرب باحلروف: قسم يعرب باحلركات، ثانيا: أوال
 :فالذي يعرب باحلركات أربعة أشياء هي

 . املفرد االسم-١
 . مجع التكسري-٢
 . مجع املؤنث السامل-٣
 . الفعل املضارع الذي ليس من األفعال اخلمسة-٤

 :والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع هي
 . املثنى-١
 . مجع املذكر السامل-٢
 . األسامء اخلمسة-٣
 . األفعال اخلمسة-٤

 ). واأللف، والنون الضمة، والواو،: ( واتضح مما سبق أن الرفع له أربع عالمات هي
 ). حذف النون - األلف- الياء- الكرسة-الفتحة: ( وأن النصب له مخس عالمات هي
 ). الياء - الفتحة-الكرسة: ( وأن اجلر له ثالث عالمات هي
 ). حذف النون - حذف حرف العلة-السكون: ( وأن اجلزم له ثالث عالمات هي
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 )ليقات عىل النص تع( 
 

ِمعرفة عالمات اإلعرابُباب  ِ ِ 
 

ٍللرفع أربع عالمات ُ ُالضمة، والواو، واأللف، والنون: ِ ُُ ُ. 
َفأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع ِ ِ ً ُ ُ ِيف االسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعـل : ّ ِ ِ ِِ ِِ ِ

ِاملضارع الذي مل يتصل بآخره يش ْ ْ  .ٌءِ
ِوأما الواو فتكون عالمة للرفع يف موضعني ِ ً ُ ُ ِيف مجع املذكر السامل، ويف األسامء اخلمسة، وهـي: ّ ِ ِ َأبـوك، وأخـوك، : ِِ َ

ٍومحوك، وفوك، وذو مال ُ َ ِ. 
............................................................................................................... 

ِ ملا أهنى املصنف باب اإلعراب رشع يتحدث عن عالمات اإلعراب فهو قد ذكر أن اإلعراب أربعة أقسام:قولأ َ :
ُباب : ( رفع، ونصب، وخفض، وجزم، ثم أراد يف هذا الباب أن يبني عالمات كل قسم من أقسام اإلعراب فقال

ِمعرفة عالمات اإلعراب ِ ُللرفع أربع : ( ِم اإلعراب ثم بدأ بالرفع فقالُفهذا الباب معقود ليعرفك عالمات أقسا ) ِ ِ
ُالضمة، والواو، واأللف، والنون : ٍعالمات ُُ  ثم أخذ يذكر مواضع كل عالمة، أي متى ترفـع الكلمـة بالـضمة، )ُ

ِ فأمـا الـضمة فتكـون عالمـة للرفـع يف أربعـة : (ومتى ترفع بالواو ومتى ترفع باأللف ومتى ترفع بالنون فقـال ِ ً ُ ُ ّ
ِ يف االسم املفرد :َمواضع : ما ليس مثنى وال جمموعا وال مـن األسـامء اخلمـسة مثـل: د باالسم املفرد هوويقص )ِ

ٌجاء رجل فريفع بالضمة ألنه اسم مفرد : رجل تقول ِومجع التكسري ( َ  وهو ما دل عىل ثالثة فأكثر بتغري يف صيغة )ِ
ٌجاء رجال فريفع بالضمة ألنه مجع : رجال تقول: مفرده مثل تكسري، ثم إن مجع التكـسري قـد يكـون ملـذكر مثـل َ

ِ ومجع املؤنث السامل (رجال، وقد يكون ملؤنث مثل عذارى مجع عذراء  ثالثة فأكثر بزيادة ألـف وهو ما دل عىل  )ِِ
ٌجاءت عامالت فرتفع بالضمة ألهنا مجع مؤنث سامل : عامالت تقول:  مثلوتاء يف آخره ْ ْوالفعل املضارع الذي مل ( َ ِ ِ

ٌصل بآخره يشءيت ِ مثل ألف التثنية واو اجلمع وياء املخاطبة فاملضارع إذا اتصلت به هـذه األشـياء جعلتـه مـن  ) ْ
ًيـرضب زيـد عمـرا، فرتفـع : ُاألفعال اخلمسة التي ترفع بالنون فإذا مل تتصل به مثل يرضب رفع بالـضمة تقـول ٌ ُ

ّ وأما : (ل مواضع الضمة بدأ بمواضع الواو فقاليرضب بالضمة ألنه فعل مضارع مل يتصل بآخره يشء، ثم ملا أكم
ِالواو فتكون عالمة للرفع يف موضعني ِ ً ُ ِيف مجع املذكر السامل : ُ  وهو ما دل عىل ثالثة فأكثر بزيادة واو ونون أو يـاء )ِِ

ِ ويف األسامء اخلمسة، (َجاء العاملون، فرتفعه بالواو ألنه مجع مذكر سامل، : َونون مثل عاملون تقول َأبوك، : وهيِ
ٍوأخوك، ومحوك، وفوك، وذو مال  ُ َ  .لتعلم أن رشط إعراهبا بذا هو اإلضافةوقد ذكرها املصنف مضافة ملا بعدها  )َِ
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ًوأما األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األسامء خاصة ً ُِ ِ ِ ُ ّ. 
ِوأما النون فتكون عالمة للرفع يف ً ُ ُ ٍالفعل املضارع إذا اتصل به ضـمري تثنيـة: ّ ُِ ّ ِ ِ، أو ضـمري مجـع، أو ضـمري املؤنثـة ِ ُ ٍُ

ِاملخاطبة َ َ َ. 
ٍوللنصب مخس عالمات ُ ِالفتحة، واأللف، والكرسة، والياء، وحذف النون: ِ ُ ُُ ُ ُ. 

َفأما الفتحة فتكون عالمة للنصب يف ثالثة مواضع ِ ِ ً ُ ُ َيف االسم املفرد، ومجع التكسري، والفعـل املـضارع إذا دخـل : ّ ِ ِِ ِ ِ ِ
ٌعليه ناصب ومل يتص ٌل بآخره يشءِ ِ ِ ْ. 

ِوأما األلف فتكون عالمة للنصب يف األسامء اخلمسة، نحو  ِ ِ ً ُ ُ َرأيت أباك وأخاك، وما أشبه ذلك:ّ َ َ َ ُ. 
ِوأما الكرسة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل ِ ِ ً ُ ُ ّ. 

ِوأما الياء فتكون عالمة للنصب يف ً ُ ُ ِالتثنية، واجلمع: ّ ِ. 
............................................................................................................... 

ًوأما األلف فتكون عالمة للرفع يف تثنية األسامء خاصة ( ً ُِ ِ ِ ُ ِجـاء الـرجالن فرتفعـه :  أي تكون يف املثنى فقط تقول)ّ َ
ِ وأما النون فتكون عالمة للرفع ( االسم املفرد باأللف ألنه مثنى، وتكون النون املكسورة فيه عوضا عن التنوين يف ً ُ ُ ّ

ِالفعل املضارع إذا اتصل به ضمري تثنية، أو ضمري مجع، أو ضمري املؤنثة املخاطبة : يف ِ ٍ َِ َ َ ُ ُ ٍُ ِّ  أي األفعال اخلمـسة فهـي )ِ
َيتصل هبا ضمري التثنية وهو األلف مثل يقومان، وتقومان، وضمري اجلمع وهو الـواو مثـل يقومـون ِ َ وتقومـون، ِ

 .َوضمري املؤنثة املخاطبة وهو الياء مثل تقومني فرتفع يف مجيع ذلك بالنون
ٍوللنصب مخس عالمات: ( ثم بدأ بعالمات النصب فقال ُ ِالفتحة، واأللف، والكرسة، والياء، وحذف النـون : ِ ُ ُُ ُ ُ( 

ِفأما الفتحة فتكون عالمة للنصب : ( ثم أخذ يعدد مواضع كل عالمة فقال ً ُ ُ َيف ثالثة مواضـعّ ِيف االسـم املفـرد : ِ ِ( 
ًرأيت رجال، فتنصبه بالفتحة ألنه اسم مفرد : مثل ِومجع التكسري (ُ َرأيت الرجال فتنصبه بالفتحة ألنه اسم :  مثل)ِ ُ

ٌوالفعل املضارع إذا دخل عليه ناصب ومل يتصل بآخره يشء (مفرد  ِ ِِ ْ ٌَ ِ  بأن مل يكن من األفعال اخلمسة مثل يرضب )ِ
ٌلن يرضب زيد عمرا، فتنصب يرضب بالفتحة ألنه فعل مـضارع مل : ا دخل عليه الناصب نصبه بالفتحة تقولفإذ َ ْ

ِوأما األلف فتكون عالمة للنصب يف األسامء اخلمسة، نحو (يتصل بآخره يشء  ِ ِ ً ُ ُ َرأيت أباك وأخـاك، ومـا أشـبه :ّ َ َ ُ
ٍ نحو رأيت محاك، ورأيت فاك، ورأيت ذا مال فكل)َذلك  ُ ُ َُ ّوأمـا ( ها تنصب بـاأللف ألهنـا مـن األسـامء اخلمـسة ِ

ِالكرسة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل  ِِ ِ ً ُ ِرأيت العامالت، فتنصب العامالت بالكرسة ألهنا مجع :  مثل)ُ ُ
ِوأما الياء فتكون عالمة للنصب يف(مؤنث سامل  ً ُ ُ ِأكرم زيد الرجلني فتنصب :  مثل) ِالتثنية: ّ ٌ  .نه مثنىبالياء ألَ

َرأيت العاملني: مثل أي مجع املذكر السامل )ِ واجلمع(   . ، فتنصب بالياء ألنه مجع مذكر ساملُ
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ِوأما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون  ِ ِ ُِ ِ ِ ً ُ ُ ّ.        
ٍوللخفض ثالث عالمات ُ ِالكرسة، والياء، وحذف النون: ِ ُ ُ ُ. 

َكرسة فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضعّفأما ال ِ ِ ً ُ ِيف االسم املفرد املنرصف، ومجع التكسري املنـرصف، ومجـع : ُ ِِ ِ ِ ِ
ِاملؤنث السامل ِ. 

َوأما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع ِ ِ ً ُ ُ ِيف األسامء اخلمسة، ويف التثنية واجلمع: ّ ِ ِ. 
ِوأما الفتحة فتكون عالمة للخفض يف االس ً ُ ُ ُم الذي ال ينرصفّ ِ ِ. 

ِوللجزم عالمتان ُالسكون، واحلذف: ِ ُ . 
ِفأما السكون فيكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيح اآلخر ِ ِ ِ ِ ً ُ ُ ّ. 

ِوأما احلذف فيكون عالمة للجزم ً ُ ُ ِيف الفعل املضارع املعتل اآلخر، ويف األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون: ّ ِ ُِ ِ ِ ِ ِِ. 
............................................................................................................... 

ِوأما حذف النون فيكون عالمة للنصب يف األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون ( ِ ِ ُِ ِ ِ ً ُ ُ ْ مثل اجلنود لن يفروا مـن )ّ ُ
َاملعركة، واألصل يفرون فلام دخل الناصب صا ِوللخفـض : ( ، ثم بدأ بعالمات اجلر فقـال ر يفروا بحذف النونِ

ٍثالث عالمات ِالكرسة، والياء، وحذف النون : ُ ُ ُ ُفأمـا الكـرسة فتكـون : ( يذكر موضع كل عالمة فقال ثم أخذ) ُ ُ ّ
َعالمة للخفض يف ثالثة مواضع ِ ِ ِيف االسم املفرد املنرصف : ً ِ الـذي جيـر ّ قيد االسم املفـرد باملنـرصف ألنـه هـو )ِ

ٍمررت بزيد، فتجره بالكرسة ألنه اسم مفرد منرصف وأما االسم املفرد غـري املنـرصف : زيد تقول: بالكرسة مثل ُ
َفتجره بالفتحة مثل مررت بإبراهيم، فيجر ابراهيم بالفتحة ألنه غري منرصف  ّ قيد مجع )ِ ومجع التكسري املنرصف (ُ

ٍمررت برجال، فتجره بالكرسة ألنه مجع تكـسري :  مثل رجال تقولالتكسري باملنرصف ألنه هو الذي جير بالكرسة ُ
َمنرصف، وأما مجع التكسري غري املنرصف فيجر بالفتحة مثل مررت بمساجد  ِومجع املؤنث السامل ( ُ ُ مثل مررت )ِِ

نرصفا فلذا مل ٍبعامالت فيجر بالكرسة ألنه مجع مؤنث سامل، ومما ينبغي معرفته أن مجع املؤنث السامل ال يكون إال م
َ وأما الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع(يقيده املصنف باملنرصف  ِ ِ ُ ُ ُ نحـو مـررت )ِيف األسامء اخلمسة : ّ

ِ نحو مررت بالرجلني )ِ ويف التثنية ( َبأبيك َ نحو مررت بالعاملنيأي مجع املذكر السامل) ِ واجلمع (ُ ُ وأما الفتحـة  (ُ ّ
ِفتكون عالمة للخفض يف ً ُ االسم الذي ال ينرصف ُ ِ َ مثل مررت بإبراهيم، ثم بدأ بعالمات اجلزم فقال)ِ ِوللجزم : (ُ

ُالسكون، واحلذف : ِعالمتان ِفأما السكون فيكون عالمة للجـزم يف الفعـل املـضارع : (  ثم ذكر مواضعهام فقال)ُ ِ ِ ً ُ ُ ّ
ِالصحيح اآلخر  ٌمل يقم زيد :  مثل)ِ ً وأما احلذف فيكون عالمة ل(ْ ُ ُ ِيف الفعل املضارع املعتل اآلخر: ِلجزمّ ِ  مل  :مثـل)  ِِ
َيرم زيد الكرة ٌ ِ ويف األفعال اخلمسة التي رفعها بثبات النون (ِ ِ ُِ َ مثل األوالد حيفظون القرآن )ِ َ ُ . 
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 ٌفصل
 

ِاملعربات قسامن ِقسم يعرب باحلركات، وقسم يعرب باحلروف: ُ ُِ ٌُ ٌ. 
َفالذي يعرب باحلركات أربعة أشياء ُ ِ ُاالسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعـل املـضارع : ُ ُ ُ ُُ ِ ِ ِ ُ

ٌالذي مل يتصل بآخره يشء ِ ِ ْ. 
ِوكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وختفض بالكرسة، وجتزم بالسكون ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ ُ. 

َوخرج عن ذلك ثالثة أشياء ُ َ ُمجع املؤنـث الـسامل ينـصب بالكـرسة، واالسـم الـذي ال : َ ِ ُِ ُينـرصفُ خيفـض ُِ
ِبالفتحة، والفعل املضارع املعتل اآلخر جيزم بحذف آخره ِ ِِ ُِ ُّ ُُ. 

ُوالذي يعرب باحلروف أربعة أنواع ِ ُالتثنية، ومجع املذكر السامل، واألسامء اخلمسة، واألفعال اخلمسة وهي: ُ ُ ُ ُُ ِ ِ ُ :
َيفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلني َ َ ِ ِ. 

ُفأما التثنية فرتفع ُ ِ باأللف، وتنصب وختفض بالياءّ ُ ُ ِ. 
ِوأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو، وينصب وخيفض بالياء ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ّ. 

ِوأما األسامء اخلمسة فرتفع بالواو، وتنصب باأللف، وختفض بالياء ُ ِ ُ ُِ ُ ُ ّ. 
ِوأما األفعال اخلمسة فرتفع بالنون، وتنصب وجتزم بحذفها ُِ ُّ ُ ُ ُ. 

............................................................................................................... 
ًم فهو منتزع مما قبله ويمكن االسـتغناء عنـه ولكـن ذكـره اعتنـاء املصنف فصال يذكر فيه حصيلة ما تقد عقد ثم

 باأللف، ويف عالمات النصب واجلر عالمات الرفع: باملبتدئ، فالطالب إذا وقف عىل املثنى مثال فسيجده ذكر يف
بالياء فيصل إىل أن املثنى يرفع باأللف وينصب وجير بالياء، وكذا قل يف بقية املعربات، فجمع له املصنف عالمات 

ِاملعربات قسامن: ( إعراب كل قسم عىل حدة فقال ِقـسم يعـرب باحلركـات : ُ ُ  الـضمة والفتحـة والكـرسة )ٌ
ُ وقسم يعرب باحلر(والسكون   الواو واأللف والياء والنون واحلذف أي حذف أحد هـذه األحـرف )ِوف ٌ

َفالذي يعرب باحلركات أربعة أشياء( ُ ِ ُاالسم املفرد، ومجع التكسري، ومجع املؤنث السامل، والفعل املـضارع : ُ ُ ُ ُُ ِ ِ ِ ُ
ٌالذي مل يتصل بآخره يشء ِ ِ سم املفرد املنرصف اال: ّ فهذه أربعة إمجاال ولكنها تصري سبعة إن فصلناها وهي )ْ

 - مجع املؤنـث الـسامل- مجع التكسري غري املنرصف- مجع التكسري املنرصف- االسم املفرد غري املنرصف-
 الفعل املضارع املعتـل اآلخـر الـذي مل يتـصل -الفعل املضارع الصحيح اآلخر الذي مل يتصل بآخره يشء
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ُوكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحـة، وخت( بآخره يشء  ِ ُِ ُ ِفـض بالكـرسة، وجتـزم بالـسكون ُ ُِ  أمـا الرفـع )ُ
بالضمة والنصب بالفتحة فلألسامء واألفعال املضارعة، ولكن اخلفـض خـاص باألسـامء واجلـزم خـاص 

َوخرج عن ذلك : ( باألفعال املضارعة ثم استثنى املصنف فقال َثالثة أشياء( احلكم )َ ِمجع املؤنـث الـسامل : ُ ِ ُ
ِينصب بالكرسة  ِ املؤمن الصاحلات ُيعمل: مثل )ُ سـواء أكـان مفـردا أو مجـع ) ُ واالسم الذي ال ينرصفُ (ُ

ِ خيفض بالفتحة (تكسري  َسافرت إىل باريس:  مثل)ُ ِوالفعل املضارع املعتل اآلخر جيـزم بحـذف آخـره  ( ُ ِِ ُِ ُّ ُُ( 
َمل يرم زيد الكرة: مثل ٌ ن إعرابه بحذف احلـرف وهنا تنبيه وهو أن املضارع املعتل اآلخر يف حالة اجلزم يكو. ِ

ًأي أنه يكون من ضمن املعربات باحلروف ولكنه ذكر يف املعربات باحلركات نظـرا إىل أنـه يرفـع وينـصب 
 .باحلركات

ُ والذي يعرب باحلروف أربعة أنواع( ِ ُالتثنية، ومجع املذكر السامل، واألسـامء اخلمـسة، واألفعـال اخلمـسة : ُ ُ ُ ُُ ِ ِ ُ
ِيفعالن، وتفعالن، ويف: وهي َعلون، وتفعلون، وتفعلنيِ َ فهذه أربعة أنواع ال يكون إعراهبـا إال بـاحلروف  ) َ

ِفأما التثنية فرتفع باأللف، وتنصب وختفض بالياء : ( أو بحذفها ثم بدأ بالتفصيل فقال ُ ُ ُِ ُ ِ مثل جاء الرجالن )ّ َ
ِورأيت الرجلني، ومررت بالرجلني  ُِ ِوأما مجع املذكر السامل فريفع بالواو،( ُ ُ ِ ِ وينصب وخيفض بالياء ّ ُ : لمثـ) ُ

َجاء العاملون، ورأيت العاملني، ومررت بالعاملني  َُ ُ َ ِوأما األسامء اخلمسة فرتفع بالواو، وتنصب باأللف، ( َ ُ ُِ ُ ُ ّ
ِوختفض بالياء  ُجاء أخوك، ورأيت أباك، ومررت بحميها : مثل) ُ َُ َ ِوأما األفعـال اخلمـسة فرتفـع بـالنون، ( َ ُ ُ ُ ّ

ُوتنصب وجتزم  ُ مثل اجلنود يقاتلون العدو، واجلنود لن يفروا من املعركة، واجلنود مل يضعفوا)ِبحذفها ُ ُ َ ُِ َ. 
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 الدرس السادس عرش
 

  املايض- األفعال
 

وسنعقد هـذا البـاب للتحـدث عـن الفعـل بالتفـصيل . اسم، وفعل، وحرف: َقد علمت أن الكلمة ثالثة أقسام
 .لنبدأ باحلديث عن املايضو. ماض، ومضارع، وأمر: نواعفاألفعال ثالثة أ

 .أي قبل زمن التكلم. ما دل عىل حدوث أمر يف زمن مىض وانقىض: الفعل املايض هوف
َرضب، كتب، سجد، صىل، سمع، ذهب، استقبل: مثل َ َ َ ََ. 

  . السكونفتح، أو الضم، أووهو يبنى عىل ال َّثم إن املايض مبني دائام فال حظ له من اإلعراب اللفظي أو التقديري
َوهو األصل فيه مثل رضب، كتب، استقبل، تذكر، تعلم: البناء عىل الفتح: أوال ََّ ََّ َ َ. 

 .سعى، رمى، غزا، دعا، سقى، أتى: الفتح قد يكون ظاهرا كام سبق من أمثلة، وقد يكون مقدرا مثلو
لفـظ اجلاللـة : ل ماض مبني عىل الفتح الظـاهر، اهللاُفع: َريض: وإعراهبا)  اهللاُ عنهم َريض: ( قال اهللا تعاىل: مثال

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره
ُ زكريا ربه دعا: ( وقال تعاىل َّ فاعل مرفوع وعالمة رفعه : َّفعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، زكريا: دعا: وإعراهبا) ّْ

 .ة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخرهمفعول به منصوب وعالم: َّالضمة املقدرة يف آخره، رب
ُبوا، كتبوا، سجدوا، نرصَرض: َوذلك إذا اتصل به واو اجلامعة مثل: البناء عىل الضم: ثانيا َ َْ َ ْ ُ ْ َوا، استقبُُ ْلواْ ُ. 

 .فعل ماض مبني عىل الضم، والواو اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل: ْواُبرض: ونقول فيها
ْآمنوا وهاجروا، وجاهدواَن الذين إ: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ ُْ َ ُ ِ بأمواهلم وأنفـسهم ُ  -آمنـوا: ( فاألفعـال املاضـية.. ) ِ

 .مبنية عىل الضم، والواو فيها اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل)  جاهدوا -هاجروا
 ).َن -َنا-ِت-َت-ُت: ( وذلك إذا اتصل بالفعل ما ييل: البناء عىل السكون: ثالثا
ت، رفعت، نرصتْرضب: مثل ُت، كتبت، سجدت، مسكْ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َ َْ ًرضبت زيدا: تقول. ْ ُ . 

ت، رفعت، نرصت: ومثل َرضبت، كتبت، سجدت، مسكْ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ َْ ًرضبت زيدا: تقول. ْ َ. 
ت، رفعت، نرصت: ومثل ِرضبت، كتبت، سجدت، مسكْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ ًرضبت زيدا: تقول. ْ ِ. 
َرضبنا، كتبنا، سجدنا، مسكْ: ومثل َ ْ َ ْ َْ َنا، رفعنا، نرصناَ ْ َ ًرضبنا زيدا: تقول. َْ َ. 
ن، رفعن: ومثل َرضبن، كتبن، سجدن، مسكْ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َنرصن-ْ ًالنسوة رضبن زيدا: تقول. ْ َ ْ ُ. 

 .ففي كل ذلك يكون الفعل املايض مبنيا عىل السكون، وما بعده هو الفاعل
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َرصاط الذين : ( قال اهللا تعاىل: مثال َأنعمتَ ْأنعم: وإعراهبا)  عليهم ْ اسـم : فعل ماض مبني عىل السكون، والتاء: َ
َأعطيناَّإنا : ( وقال تعاىل، مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل ْ َك الكوثر َ َفالفعل أعطينا مبني عىل السكون التصاله ) َ ْ

ْنا ( بـ  . ول بهفعمفعل وفاعل و) أعطيناك ( فـوهو اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، والكاف مفعول به ) َ
ِما بال النسوة الاليت : ( وقال تعاىل َقطعنُ ْ َ أيدهين َّ ُ َفالفعل قطعن مبني عىل السكون التصاله بـ ) َ ْ وهـو اسـم ) َن ( َّ

 .الظاهرة يف آخرهمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : َمبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل، أيدي
، أو يتصل بـه أحـد ضم ما مل تتصل به واو اجلامعة فيبنى عىل الفتلخص من ذلك أن الفعل املايض يبنى عىل الفتح

 .فيبنى عىل السكون) َن -َنا-ِت-َت-ُت: ( هذه األسامء
 

 )أسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو الفعل املايض ؟-١
  ما هي عالمات بناء املايض؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل حالة من حاالت بناء الفعل املايض؟-٣
 

  )١ متارين( 
 

ضع كل فعل من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة، بحيث يكون مرة مبنيا عىل الفتح، ومرة مبنيا عىل الضم، ومرة مبنيا 
 :عىل السكون

َسبح(  ِ غرق-َ َ انخدع -َ اجتمع-َ استفهم-َ َْ.( 
 

  )٢متارين ( 
 

 :أعرب ما ييل
 .َ اتقى املؤمنون اهللاَ-١
َ صليت العرص-٢ ُ ْ. 
َّ آمن-٣  .ا باهللاَِ
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 )الدرس السابع عرش (     
 

 فعل األمر
 

 . أن الفعل املايض مبني دائام إما عىل الفتح أو الضم أو السكون، فلنتبعه ببيان فعل األمرَقد علمت
 .وزمنه املستقبل أي بعد زمن التكلم. ما دل عىل طلب الفعل مع قبوله ياء املخاطبة: وفعل األمر هو

ْقم -ْ اسجد-ْاكتب: مثل ْ أقم-ُ ْ استخرج-ِ ِ . 
 .السكون، أو الفتح، أو عىل حذف حرف العلة، أو عىل حذف النون: وهو مبني دائام وبناؤه عىل

 :وذلك يف موضعني: البناء عىل السكون: أوال
ْاكتب، اسجد، اركع، قم، صم:  مثلأن يكون صحيح اآلخر ومل يتصل بآخره يشء -١ ُْ ْ ُْ ْ . 

 .بحرف علة ومل يتصل هبا يشء فحينئذ تبنى عىل السكونفيالحظ أن آخر هذه األفعال صحيح أي ليس 
َاكتبن، اسجدن، اركعن، اذهبن، قمن، صمن:  مثلأن تتصل به نون النسوة -٢ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْْ ْ ُ َ ْ. 

َأقمنو: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ َآتنيَ الصالة وِ ْ َأطعنَ الزكاة، وِ ْ ُ اهللاَ ورسوله ِ ْ أطع -ْ آيت-ْأقم: ( فأفعال األمر) َ ية مبن) ِ
 .  يف حمل رفع فاعلفتحاسم مبني عىل ال: التصاهلا بنون النسوة، ونون النسوةسكون عىل ال
 . نون التوكيدبهوذلك إذا اتصلت : البناء عىل الفتح: ثانيا

 ).ْن ( وساكنة وتسمى خفيفة ) َّن ( مشددة وتسمى ثقيلة : ونون التوكيد نوعان
َّاكتبن: ( مثل ْ اكتبن -َ َّاذهبن) ( َ ْهبن  اذ-َ َّطعنَأ) ( َ َ ْطعن َأ -ِ َ َّاسجدن) ( ِ ْ اسجدن -َ َّقمنَأ) ( َ َ ْقمن َ أ-ِ َ ِ.( 

 .ونون التوكيد حرف مبني ال حمل له من اإلعراب يؤتى هبا لتقوية الكالم والتأكيد عىل أمهيته
َاكتب الدرس، فإذا أردت أن تؤكد عىل أمهية امتثاله للكتابة وتشدد عليه يف ذلك قلت: تقول لزيد َ َاكتبن الدرس، : ْ َّ َ ُ

َأو اكتبن الدرس، فإما أن تستعمل الثقيلة وإما أن تستعمل اخلفيفة، ونقول يف إعراب هذه اجلملة ْ َ ُ: 
َّاكتبن َ نون التوكيـد الثقيلـة حـرف مبنـي عـىل الفـتح، : فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد،والنون: ُ

 .ل به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  يف آخرهمفعو: َوالفاعل مسترت تقديره أنت، الدرس
ِادع إىل اخلري، وإعراهبا: وذلك إذا كان الفعل معتل اآلخر، مثل: البناء عىل حذف حرف العلة: ثالثا فعل أمر : ُادع: ُ

اسم جمـرور : ِحرف جر مبني عىل السكون، اخلري: مبني عىل حذف حرف العلة، والفاعل مسترت تقديره أنت، إىل
 .حرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخرهب

ْفمضارعه هو يدعو وهو معتل بالواو فإذا أردنا أن نستخرج فعل األمر منه قلنا  .ُادع بحذف الواو: ُ



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
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ْارم وأصله ارمي، ومثل: ومثل ِ َاسع يف اإلصالح، واألصل اسعى، ومثل: ِ َِ ْاغز واألصل اغزو: ْ ُ ُ ْ ُ. 
: حاله فأرجعه إىل املايض أو املضارع فإن وجدت حرف علة فهو معتل اآلخر مثلَفإذا وجدت فعل أمر ومل تعرف 

 .َارم نعرف أنه معتل الياء بالرجوع إىل املضارع يرمي، ومثل اسع مضارعه يسعى معتل األلف
ِ إىل سبيل ربك باحلكمة ُادع: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ُدع من دعا يدعو فأصله أُا) ِ ِ ْعو ْدُ  .لعلة منهحذف حرف اثم ُ
 .َ املخاطبةألف االثنني أو واو اجلمع أو ياءوذلك إذا اتصلت به : البناء عىل حذف النون: رابعا
 . استخرجا- أقيام- اركعا- اسجدا- اذهبا-اكتبا: مثل

 . استخرجوا- أقيموا- اركعوا- اسجدوا- اذهبوا-اكتبوا: ومثل
 . استخرجي- أقيمي- اركعي- اسجدي- اذهبي-اكتبي: ومثل

َأصل اكتبا هو اكتبان، وأصل اكتبوا هو اكتبون، وأصل اكتبي هو اكتبني، فحذفت منها النونو َ ِ  . 
 عىل السكون يف حمل رفع ة مبنيءفعل أمر مبني عىل حذف النون، واأللف، والواو، والياء أسام: وإعراهبا واحد هو

 .فاعل
َّ إىل فرعون إنه طغى فِاذهبا: ( قال اهللا تعاىل: مثال ً له قوال لينا ُقوالَ ً فعل أمر مبنـي عـىل حـذف : اذهبا: وإعراهبا) ُ

حـرف جـر مبنـي عـىل : النون التصال بألف التثنية، وألف التثنية اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، إىل
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الرصف: َالسكون، فرعون

 بألف التثنية، وألف التثنية اسم مبني عـىل الـسكون يف حمـل رفـع ه النون التصالفعل أمر مبني عىل حذف: قوال
 .فاعل

ْاذهبوا فتحسسواَّيا بني : ( وقال تعاىل َ ْ ُُ َّ َ ِ من يوسف وأخيه ِ َِ أفعال أمر مبنية عىل حذف : اذهبوا، حتسسوا: وإعراب) ْ
 .  يف حمل رفع فاعلاسم مبني عىل السكون: النون التصاهلا بواو اجلامعة، وواو اجلامعة

ْوكيل وارشيب وقري: ( وقال تعاىل ِ َ ْكيل، ارشيب، قري: وإعراب) ً عينا ُ َْ ْ ِ أفعال أمر مبنية عىل حذف النون التصاهلا : ُ
 . اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل: بياء املخاطبة، وياء املخاطبة

 يتصل به يشء أو اتـصلت بـه نـون النـسوة، فتلخص أن فعل األمر يبنى عىل السكون إذا كان صحيح اآلخر ومل
ويبنى عىل الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة، ويبنى عىل حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر، 

 .َويبنى عىل حذف النون إذا اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة
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 )أسئلة ( 
 

 و فعل األمر؟ يف ضوء ما تقدم ما ه-١
  ما هي عالمات بناء فعل األمر؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل حالة من حاالت بناء األمر؟-٣
 

  )١متارين ( 
 

 :ِهات أفعال األمر من األفعال املضارعة اآلتية مع بيان عالمة البناء
ْهيدي(  َ يلعبن-َ تركضني-َ يرشبون-ِ جيلسان-ِ ْ َ ْ يلعبن-َْ َ َ  ).ُ يقاتل -َْ
 

  )٢ن متاري( 
 

 :ّعني أفعال األمر وعالمة بنائها يف النصوص التالية
َذهب ا-١ ْفألقه كتايب هذاِّب ْ ِ ْ َ َّتول ِليهم ثمِإ َ َ ْعنهم َ ُ ْ ْفانظر َ ُ َماذا يرجعون َ ُ ِ. 
ْ فاذهب-٢ َأنت وربك َ ُّ َ ِفقاتال َ َ َإنا هاهنا قاعدون َ َُ َِّ َ ُ َ ِ  . 
ُ يا مريم-٣ ِاقنتي َ ُ ِلربك واسجدي ْ ِ ُِ َ ِّْ ْوار َ ِكعيَ َمع الراكعني َ ِ ِ َّ َ. 
 

  )٣متارين ( 
 

ْأعرب ما ييل َ: 
 .ِ اتق اهللاَ-١
ْ آمنوا باهللاِ-٢ ُ. 
ِ حافظن عىل احلجاب-٣ َ ْ ِ. 
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 )الدرس الثامن عرش  ( 
 

 املضارع
 

 . املضارعب ولنتبعه .َقد علمت أن األمر مبني عىل السكون، أو الفتح، أو حذف حرف العلة، أو حذف النون
ُيرضب وسيرضب: مثل. ما دل عىل حدوث يشء يف زمن التكلم أو بعده: املضارع هوف ُ. 

فال جتد مضارعا خيلو )  ت - ي- ن-أ( ٌثم إنه يشرتط يف الفعل املضارع أن يكون يف أوله واحد من هذه األحرف 
َمن أحد هذه األحرف وتسمى بأحرف املضارعة مثل  .ُ تكتب-ُيكتب -ُ نكتب-ُأكتب: َ

 :ولكل حرف من هذه األحرف استعامل خاص هبا، وإليك استعامالهتا
ُأكتب، أدرس، أذهب، أنرص، أستقبل، أستخرج:  مثلاهلمزة للمتكلم الواحد أو املتكلمة الواحدة  -١ ُ ُ ُِ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ. 

َوم مريدا للصالة، وأُقَأ: مثل ِ ً ِوم مريدة للصالةُقُ ً ُ. 
 ).أنا ( زة املتكلم مسترتا أي غري مذكور يف اللفظ ويقدر بـ ودائام يكون الفاعل مع مه

َب الدرس، وإعرابهُتْكَأ: مثل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل مسترت : ُأكتب: ُ
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: َتقديره أنا، الدرس

َ باهللاِ أن أكون من اجلاهلني ُ أعوذَقال: ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ َ ْ فعل مضارع مرفوع وعالمـة رفعـه : ُأعوذ: وإعراهبا) ِ
لفظ اجلاللـة اسـم : حرف جر مبني عىل الكرس، اهللاِ: الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل مسترت تقديره أنا، والباء
 .جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره

ِنكتب الدرس أي تتحدث عن نفسك ومـن معـك مـن :  مثلتكلم الذي معه غريه مذكرا أو مؤنثاالنون للم -٢ َ َ ُ
ُ، ندرس، نذهب، ننرص، نستقبل، نستخرجُبدأَن: َالكاتبني ومثل ُ ُِ َ َ َ َ َُ ِ ُ. 

َنكتب الدرس، تتحدث عن نفسك فقط:  مثلوقد يكون للمتكلم وحده معظام نفسه ُ. 
 ).نحن( ا أي غري مذكور يف اللفظ ويقدر بـ ودائام يكون الفاعل مع النون مسترت

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الـضمة الظـاهرة يف آخـره، والفاعـل مـسترت تقـديره نحـن، : ُنكتب: وإعرابه
 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: َالدرس
ْ األرض ومن عليها ُ نرثُإنا نحن: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ فعل مـضارع مرفـوع وعالمـة رفعـه : ُنرث: راهباوإع) َ

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : َالضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل مسترت تقديره نحن، األرض
 . يف آخره
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 .الياء للغائب املذكر واحدا أو اثنني أو مجاعة، وجلمع املؤنث الغائب -٣
ِالرجل يقوم، والرجالن يقومان،: مثل ِ ُ َ والرجال يقومون، والنساء يقمن وال يصح أن تقولُ َ ُاملرأة يقوم: َ ُ. 

ُزيد يقوم أي هو، وقد يظهر مثل: والياء التي للغائب املذكر الواحد قد يسترت معها الفاعل مثل ٌيقوم زيد: ٌ ُ. 
 .أما مع البقية فالفاعل ظاهر فيها فإن ألف التثنية، وواو اجلامعة، ونون النسوة تعرب فاعال

َّأمل تر أن اهللاَ : ( قال اهللا تعاىل: ثالم َ ْيزجيْ ِ ْ ومعنى يزجي أي يسوق ويدفع الغيـوم والـسحاب بالريـاح، ) ً سحابا ُ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء، والفاعل ضمري مسترت تقـديره هـو : ِيزجي: وإعراهبا

 .به الفتحة الظاهرة يف آخرهمفعول به منصوب وعالمة نص: ًيعود عىل اهللا، سحابا
 .التاء للمخاطب مذكرا أو مؤنثا واحدا أو اثنني أو مجاعة، وللغائبة املؤنثة واحدة أو اثنتني -٤

َأنت تكتب الدرس، وأنتام تكتبان الدرس، وأنتم تكتبون الدرس: مثال املخاطب املذكر َ َ َُ ِ َ. 
َأنت تكتبني الدرس، وأنتام ت: ومثال املخاطبة املؤنثة َ َكتبان الدرس، وأنتن تكتبن الدرسِ َ ْ َ َ ِ. 
َهند تكتب الدرس: ومثال الغائبة املفردة ُ ٌ. 

َالبنتان تكتبان الدرس: ومثال الغائبتني ِ ِ. 
َتكتب الدرس أي أنتهل : َوالتاء التي للمخاطب املذكر الواحد يسترت معها الفاعل دائام ويقدر بـ أنت مثل َ ُ. 

َهند تذهب أي هي وقد يظهر مثل: حدة قد يسترت معها الفاعل مثلوالتاء التي للغائبة املؤنثة الوا ِ ُ ٌتذهب هند: ٌ ُ . 
 .  أما مع البقية فالفاعل ظاهر فيها فإن ألف التثنية، وواو اجلامعة، وياء املخاطبة، ونون النسوة تعرب فاعال

ْمن ُتعز و : (قال اهللا تعاىل: مثال ْ من ُتذل وُتشاءَ أفعـال مـضارعة مرفوعـة ) ُ تشاء -ُ تذل-ُتعز( فاألفعال ) ُتشاء َ
 .َبالضمة الظاهرة والفاعل فيها ضمري مسترت تقديره أنت

فـاهلمزة )  التـاء - اليـاء- النون-اهلمزة: ( فتلخص من ذلك أن الفعل املضارع يبدأ بواحد من أربعة أحرف هي
والياء للغائب املذكر واحدا أو اثنني معه غريه أو املعظم نفسه، وللمتكلم وحده مذكرا أو مؤنثا، والنون للمتكلم 

ِأو مجاعة، وللغائبات، والتاء للمخاطب أو املخاطبة واحدا أو اثنني أو مجاعة، وللغائبة والغائبتني َ. 
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املضارع؟-١
  ما هي أحرف املضارعة وما هي استعامالهتا؟-٢
 ارعة مبدوءة بأحرف مضارعة خمتلفة؟ مثل بمثال من عندك ألفعال مض-٣
 

  )١متارين ( 
 

 :استخرج أفعاال مضارعة متعددة من األفعال املاضية اآلتية وضعها يف مجل
 ).َ رفع -َ جاهد-َ دحرج-َ استقام-َرضب( 
  

  )٢متارين ( 
 

ْأعرب ما ييل ِ ْ َ : 
ِ يفرح املؤمنون بالنرص-١ َ ُ. 
ٍ تعمل زينب بجد-٢ ِ ُ ُ. 
َ نستخرج النفط-٣  . ِ من األرضُ
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 )الدرس التاسع عرش ( 
 

 نواصب املضارع
 

َقد علمت أن الفعل املضارع هو الفعل الوحيد الذي يدخله اإلعراب فريفع إذا مل يدخل عليه ناصـب أو جـازم، 
 . وينصب إذا دخل عليه ناصب، وجيزم إذا دخل عليه جازم

 :فقط ونريد أن نذكرها كاملة وهي) ْلن ( ِذكرنا من النواصب وكنا قد 
ْ لن-١ ِلن أذهب إىل املحرمات، وإعراهبا:  مثلَ َ ْلن: ْ فعـل مـضارع : َحرف نصب مبنـي عـىل الـسكون، أذهـب: َ

: مسترت تقديره أنا، إىلضمري منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وبام أن املضارع بدأ باهلمزة فالفاعل 
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِحرف جر مبني عىل السكون، املحرمات

َلن نؤمنوقالوا : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْلن: وإعراهبا) َ لك ْ فعل مـضارع : َحرف نصب مبني عىل السكون، نؤمن: َ
 مسترت تقديره نحنضمري مبدوء بالنون فالفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وبام أن املضارع 

ْأن -٢ ِأحب أن أستقيم عىل الطاعة، وإعراهبا:  مثلَ َِ َ َ ُْ ُأحب: ُّ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف : ُ
ْآخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، أن فعـل مـضارع منـصوب : َحرف نصب مبني عىل السكون، أسـتقيم: َ

حرف جر مبنـي عـىل الـسكون، : ه الفتحة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، عىلوعالمة نصب
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِالطاعة
َأال حتبون : ( قال اهللا تعاىل:  مثال َأن يغفرُ ِ ْ ْأن: وإعراهبا)  اهللاُ لكم َ فعـل : َحرف نصب مبني عىل الـسكون، يغفـر: َ

لفظ اجلاللة فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، اهللاُ
 .الظاهرة يف آخره

ْإذن -٣ َ ُسأجتهد فيجيبك صاحبك: َ وهي حرف جواب لكالم وجزاء عىل فعل مثل أن تقولِ َإذن تنجح: َ ْ َ ِ. 
ًفوقعت إذن جوابا لقولك سأجتهد وجزاء عىل ُ ْ  .َ فعلك االجتهاد فإنك إن اجتهدت ستنجحَ

ْإذن: وإعراهبا َ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة يف : َحرف نصب مبني عىل السكون، تنجح: ِ
 . َآخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت

َإذن تفلح، وإعراهبا كام سبق: ُسأحافظ عىل ديني، فيقال لك: تقول: مثال ْ َ ِ. 
ْكي -٤ َسأذهب إىل الشيخ كي أتعلـم:  حرف يفيد التعليل وبيان السبب مثل وهيَ ْ ََ ِ ْفأفـادت كـي علـة وسـبب  .ُ

ُسأذهب: ذهابك للشيخ وهو التعلم، وإعراهبا فعـل مـضارع : ُالسني حرف استقبال مبني عـىل الفـتح، أذهـب: َ
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حـرف جـر مبنـي عـىل : مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضـمري مـسترت تقـديره أنـا، إىل
ْاسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، كي: ِالسكون، الشيخ حرف نـصب مبنـي عـىل : َ
 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا: َالسكون، أتعلم

ِفرددناه إىل أمه : ( ىلتعاقال : مثال ِّ ُ ْ ْكيََ َّ تقر َ َ ْكي: وإعراهبا) ُعينها َ فعـل : َّحرف نصب مبنـي عـىل الـسكون، تقـر: َ
   آخرهفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف: ُمضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، عني

لنون يف األفعـال إما الفتحة، ظاهرة أو مقدرة، وإما حذف ا: ثم إن عالمة نصب الفعل املضارع واحدة من اثنتني
َلن أذهب، ولن أرىض عن الكفر، والولدان لن ي: اخلمسة مثل ْ ْ َ ِْ ِ ْ   . النونِذهبا، واألصل يذهبان فحذفتَ

ْ أن-ْلن: ( فتلخص أن املضارع ينصب إذا وقع بعد واحد من األحرف التالية ْ إذن-َ َ ْ كي -ِ َ.( 
 

 )األسئلة ( 
 

 بعة؟ يف ضوء ما تقدم ما هي نواصب املضارع األر-١
  ما هو معنى إذن، ومعنى كي؟-٢
 ب املضارع األربعة يف مجلة مفيدة؟ص مثل بمثال من عندك لكل ناصب من نوا-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :أدخل النواصب األربعة عىل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة
ُأنرص(  ُ  ).  يسعى-ِ خيرجان-َ
 

  )٢متارين ( 
 

ْأعرب ما ييل َ: 
َ لن يرتك -١ ُاملسلم الصلوات كي يْ ْ َُ  .َحِفلِ
ْ حيب اهللاُ أن يتوب الناس عن املعايص-٢ ُ َ ُْ َ. 
َّ إذن تتمكنوا من الن-٣ ُْ ِ ْ َ َيف جواب من قال( ِحو ِ ْ ُحفظ اآلجنَس: َ ْروُ َية ِمُّ َّ.( 
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 )الدرس العرشون ( 
 

 بقية النواصب
 

ِقد علمت أن مما ينصب املضارع  ْ ْأن( َ ْ لن-َ ْ إذن-َ َ ْ كي -ِ  .د أن نتمم هنا بقية نواصب الفعل املضارعونري) َ
 : ستة نواصب هيتوقد بقي

َسأذهب إىل الشيخ ألتعلم أي كي أتعلم:  أي تفيد هذه الالم التعليل مثل كي مثلالم كي -١ َ َ ِ ِ ُ. 
َهي الم كي حرف مبني عىل الكرس، أتعلم: الالم: ونقول يف إعراهبا فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : ِ

 .هرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أناالظا
َلتغفرُوإين كلام دعوهتم : ( قال اهللا تعاىل: مثال : َالم التعليل حرف مبني عىل الكرس، تغفر: الالم: وإعراهبا.. )  هلم ِ

 .مسترت تقديره أنتضمري فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، والفاعل 
 .أي النفي واإلنكار فهي ال تفيد التعليل بل تدل عىل النفي وتقع بعد ما كان أو مل يكن الم اجلحود -٢

َما كان زيد ليرسق، والحظ أن قبلها ما كان فالالم هنا الم اجلحود أي هي هنا لتأكيد النفي احلاصل بام كان : مثل ٌَ
 . النفي سميت الم النفي والم اجلحودفأنت تريد أن تقول إن زيدا ما كان لتحصل منه الرسقة فألجل وقوعها بعد

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : َالم اجلحود حرف مبني عىل الكرس، يرسق: الالم: وإعراهبا
َمل يكن زيد ليرسق: مسترت تقديره هو يعود عىل زيد،ومثله إذا قلناضمري يف آخره، والفاعل  ٌ ْ. 

الم اجلحود حرف مبني عـىل الكـرس، : الالم: وإعراهبا) َ يشاء اهللاُ  إال أنيؤمنوا لوما كانوا: ( قال اهللا تعاىل: مثال
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو اسم مبني عىل السكون : يؤمنوا

 .يف حمل رفع فاعل
ٌلن أذهب حتى يرجع زيد:  مثلحتى -٣ َ َ فعـل مـضارع : َالـسكون، يرجـعحرف مبنـي عـىل : حتى: وإعراهبا. ْ

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، زيد
ُفقْنُحتى ت َّلن تنالوا الرب: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ مما حتبون واِ : حرف نصب مبني عىل السكون، تنالوا: ْلن: وإعراهبا) ِ

مة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو اسم مبني عىل السكون يف حمل فعل مضارع منصوب وعال
حـرف مبنـي عـىل الـسكون، : حتىمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، : َّالربرفع فاعل، 

ي عىل السكون فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو اسم مبن: تنفقوا
 .  يف حمل رفع فاعل
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ْأو -٤ ْإال ( أو بمعنى ) ِإىل (  واملضارع ينتصب بعدها متى ما كانت بمعنى َ َّ ِ.( 
ِاجتهد يف الدرس: مثل ْ َِ ْ َ أو تفهم العلم، بمعنى اجتهد يف الدرس إىل أن تفهم العلمِ َ َ َْ َ ِ ْ ْ. 

ْاقتل املرتد أو يرجع لإلسالم، بمعنى اقتل امل: ومثل ِْ ِ َ ْ َ ِرتد إال أن يرجع لإلسالم فال تقتله حينئذُ َ َ.  

مفعـول بـه : َفعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضـمري مـسترت تقـديره أنـت، املرتـد: ْاقتل: ونقول يف إعراهبا
ْمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، أو فعـل مـضارع منـصوب : َحرف مبني عىل السكون، يرجـع: َ

حرف جر مبني : ِلظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل املرتد، الالموعالمة نصبه الفتحة ا
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِعىل الكرس، اإلسالم

 . أي التي تفيد معنى السبب ويشرتط أن تقع بعد نفي، أو طلب مثل األمر والنهيفاء السببية -٥
ِل زيد الدرس فيفشل يف االمتحانمل هيم: مثل َ َْ َ  .فألنه مل هيمل لن يفشل فالفاء للسببية وقد وقعت بعد نفي. ٌ

َادرس فتنجح، فنجاحك متسبب عن دراستك، وقد وقعت الفاء بعد الطلب باألمر : ومثل  ).ْادرس ( َْ
َال تكسل فتخرس، أي فإنك إن كسلت ستخرس، وقد وقعت الفاء بعد الطلب بال: ومثل َ َ  ).ْال تكسل ( نهي ْ
ِوالذين كفروا هلم نار جهنم ال يقىض عليهم : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ُ ْفيموتواَ ُ فاء الـسببية حـرف : الفاء: وإعراهبا ) َ

اسم : مبني عىل الفتح، يموتوا، فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو
 . هو ال يقىض عليهموقد وقعت الفاء هنا بعد نفي.  فاعلمبني عىل السكون يف حمل رفع

َمع (  أي التي تفيد معنى َّواو املعية -٦  .ويشرتط أيضا أن تقع بعد نفي أو طلب) َ
َّمل يفعل زيد اخلري ويندم عليه، أي هو مل يفعل اخلري مع ندمه عىل فعله، وقد وقعت واو املعية بعد نفي: مثل ِ َ َ ٌ ْ ْ  . 

َ وأحسن إليك، أي أقبل ومع إقبالك أحسن إليك، وقد وقعت واو املعية بعد األمر وهو طلبْلِبْقَأ: ومثل َ َ. 
َال تنظر إىل عيوب الناس، وهتمل عيوب نفسك، أي مع إمهالك عيوب نفسك، وقـد وقعـت الـواو بعـد : ومثل ِ َ َ ِ ِ ْ

 .النهي وهو من أنواع الطلب
َأقبل وأحسن إليك: وإعراب َ َ :  عىل السكون، والفاعل ضـمري مـسترت تقـديره أنـت، الـواوفعل أمر مبني: ْأقبل: ْ

َحرف معية مبني عىل الفتح، أحسن َِّ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحـة الظـاهرة يف آخـره، والفاعـل : ُ
 .اسم مبني عىل الفتح يف حمل جر: حرف جر مبني عىل السكون، والكاف: مسترت تقديره أنا، إىلضمري 

ْأن: ( صب املضارع عرشة هيفتلخص من ذلك أن نوا ْلن-َ ْ كي-ْ إذن-َ ْ الم كي-َ ِ الم اجلحود-َُ ُ فاء -َ أو- حتى-ُ
ِالسببية ِ واو املعية -َّ َّ .( 

 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ٧٠  

 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي نواصب املضارع؟-١
  كيف تفرق بني الم اجلحود والم كي؟-٢
 لة مفيدة؟ مثل بمثال من عندك لكل ناصب من نواصب املضارع يف مج-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :عىل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة)  أو - حتى- الم اجلحود-الم كي(أدخل 
ُأنرص(  ُ  ). نرى -َ تكرمون-َ
 

  )٢التامرين ( 
 

 :عىل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجل مفيدة) َّ واو املعية -فاء السببية( أدخل 
   ).  َ حيسنون-ُ تشكر-ُتنال( 
 

  )٣متارين ( 
 

 : ما ييلْأعرب
ِقاتل املرشكني حتى يشهدوا الشهادتنيُ نُ يريد اهللاُ أن-١ َ َ . 
ِ استقيموا للصالة لتنالوا األجر من اهللاِ-٢ َِ    . 
َ حافظ عىل الصالة أو تلقى اهللاَ فتفلح-٣ ِْ ُ َ ِْ ِ. 
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 )الدرس الواحد والعرشون ( 
 

  اجلوازم التي جتزم فعال واحدا-زم املضارعجوا
 

ُقد علمت أن الفعل املضارع ينصب إذا دخلت عليه إحدى النواصب العرشة، وجيزم إذا دخل عليه جازم وكنا قد  ُ َ
ِذكرنا مل من اجلوازم ونريد  ْ  . نتمم بقية اجلوازمأن َ

 .نوع جيزم فعال واحدا، ونوع جيزم فعلني: فاجلوازم نوعان
َ سعيد الدرسْيقرأ مل -ٌرو عمْيقم مل -ٌ زيد ْيذهبمل : (  هذه األمثلةالحظ معي ُ عيل دروسه ْهيمل مل -ٌ َ ٌ.( 

ًجتد احلرف مل قد جزم فعال واحدا فقط يف كل مثال ْ َ. 
ْإن : ( ْوالحظ هذه األمثلة َ سعيد الدرس ْحيفظْ إن - معهْأقمٌ عيل ْيقم إن - معهْأذهبٌ زيد ْيذهبِ   )ْينجحٌ

َف إن قد جزم فعلني يف كل مثالجتد احلر ْ ِ. 
 :فعلمنا أن من اجلوازم ما جيزم فعال واحدا، ومنها ما جيزم فعلني، فلنبدأ بذكر ما جيزم فعال واحدا وهي

ْمل -١ َمل حيسن زيد القراءة:  مثلَ ٌ ْ ِ مثلها يف البالد ْخيلقْالتي مل : ( َقال اهللا تعاىل: مثال. ْ ُِ.( 
َ أحسن إليكْأمل:  االستفهام مثلمهزة) ْمل ( وقد تدخل عىل  ْ. 

ْأمل : ( قال تعاىل:  مثال َ لك صدرك ْنرشحَ َ ْأمل: وإعراهبا) َ حـرف جـزم : ْاهلمزة حرف استفهام مبني عىل الفتح، مل: َ
 .مسترت تقديره نحنضمري فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل : ْمبني عىل السكون، نرشح

َّلـام -٢ ْسن زيد القراءة بعد أي هو  مل حيسن القراءة إىل اآلن فمعناها النفي مثل ململا حي:  مثلَ ْ ُْ َ ٌ. 
ُيلحقوا َّملا َوآخرين منهم : (قال اهللا تعاىل: مثال فعـل : حرف جزم مبني عىل السكون، يلحقوا: ملا: وإعراهبا) هبم َ

اسـم مبنـي عـىل : َقون، والـواومضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة وأصلها يلح
 .السكون يف حمل رفع فاعل

َأملا أحسن إليك، وإعراهبا: مهزة االستفهام مثل) َّملا( وقد تدخل عىل  حرف استفهام مبني عىل الفتح، : اهلمزة: أملا: ْ
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضـمري مـسترت : ْحرف جزم مبني عىل السكون، أحسن: ملا
 .حرف جر مبني عىل السكون، والكاف اسم مبني عىل الفتح يف حمل جر: قديره أنا، إىلت
ْليكتب زيد الدرس، وليستخرج عم:  مثلالم األمر -٣ َ ِْ َ املاء، ولريفع عيل البابٌروٌِ ٌْ َ َِ. 

ْينفقِل: ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ ذو سعة من سعته ُ ِ ٍَ ْ ََ فعل مضارع : ْالكرس، ينفقحرف جزم مبني عىل : الالم: وإعراهبا) َ
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسامء اخلمسة: جمزوم وعالمة جزمه السكون، ذو
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والم األمر هذه قد تدخل عىل أفعال يطلب فيها من اهللا شيئا فتسمى حينئذ الم الدعاء تأدبا مع اهللا سبحانه ألنه ال 
ْليغفر لنا اهللاُ ذ: أحد يأمره سبحانه مثل  .نوبناِ

ِونادوا يا مالك ل: ( قال اهللا تعاىل: مثال ُِ َ ْ َ علينا ربك ِيقضَ الم الدعاء حرف جـزم مبنـي : الالم: ِليقض: وإعراهبا) ُ
ْفعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة واألصل يقيض، عىل: ِعىل الكرس، يقض حرف جر مبنـي : ِ

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ُّبَ، راسم مبني عىل السكون يف حمل جر: السكون، ناعىل 
ِال تكذب، ال ترسق، ال تزن:  مثلال الناهية -٤ ْ ْ. 

ْترشك ال: ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل مضارع جمزوم وعالمة : ْحرف هني جازم مبني عىل السكون، ترشك: ال)  باهللاِ ُ
لفـظ اجلاللـة اسـم : حرف جر مبني عىل الكـرس، اهللاِ: باءجزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، ال

 .جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره
وال الناهية هذه قد تدخل عىل أفعال يطلب فيها من اهللا شيئا فتسمى حينئذ ال الدعائية تأدبا مع اهللا سبحانه ألنه ال 

 .ْربنا ال تعذبنا: أحد ينهاه سبحانه مثل
َربنا ال: (  قال اهللا سبحانه:مثال ْ تزغَّ ِ َ قلوبنا بعد إذ هديتنا ُ َْ حرف دعاء جازم مبنـي عـىل الـسكون، : ال: وإعراهبا) َ
مفعول به منصوب : َفعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، قلوب: ْتزغ

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره
م املضارع تزيد عىل عالمات رفع ونصب املضارع بعالمة واحدة، فاملـضارع يرفـع بعالمتـني ثم إن عالمات جز

ُيلعب الولد: إما الضمة، وإما النون مثل: فقط َ، واألوالد يلعبونُ ُ. 
ْلن يلعب الولد، واألوالد لن يلعبوا: إما الفتحة، وإما حذف النون مثل: وينصب بعالمتني فقط ُ َ ُْ. 
ُب الولد، واألوالد مل َلعمل ي: ، وإما حذف النون، وإما حذف حرف العلة مثلسكون إما ال:وجيزم بثالث عالمات ُْ

ُيلعبوا، والولد مل يله أصله يلهو حذفت الواو بسبب اجلازم ُ. 
 ). ال يف النهي والدعاء - الم األمر والدعاء-َّ ملاْ-مل: ( فتلخص من ذلك أن احلروف التي جتزم فعال واحدا هي
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 )لة أسئ( 
 

  يف ضوء ما تقدم إىل كم نوع تنقسم اجلوازم؟-١
  ما هي اجلوازم التي جتزم فعال واحدا؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل جازم جيزم فعال واحدا يف مجلة مفيدة؟-٣
 

  )١متارين ( 
 

 :أدخل اجلوازم التي جتزم فعال واحدا عىل كل فعل من األفعال املضارعة اآلتية وضعها يف مجل مفيدة
 ). يدعو -  ترمني-يكتب( 
  

  )٢متارين ( 
 

ْأعرب ما ييل ِ َ: 
ِ ملا يذهب زيد إىل العمل-١ ٌ ْ َّ. 
َ ليجتهد الطالب يف الدرس كي يفهموا العلم-٢ ِ ُ ْ. 
َ ال تدن من األسد فيأكلك-٣ َ ُ ِ ِ ُ   . 
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 )الدرس الثاين والعرشون ( 
 

  فعلنياجلوازم التي جتزم
 

ّنوع جيزم فعال واحدا، ونوع جيزم فعلني، وقد تقدم بيان النوع األول، ونريد أن نبني : َقد علمت أن اجلوازم نوعان
 . هنا النوع الثاين

ْإن تقم أقم، : واجلوازم التي جتزم فعلني تكون رشطية دائام أي فيها تعليق حصول يشء عىل حصول يشء آخر مثل ْ ْ
ْإن تدرس تنجح، متى  ْتذهب أذهب، ويسمى الفعل األول بفعل الرشط، والفعل الثاين بجواب الرشط فقولنـاْ ْ :

ه ألنـه ءجـواب الـرشط وجـزا) تنجح ( فعل الرشط، ويسمى الفعل ) تدرس ( ، يسمى الفعل ْتنجح ْتدرسإن 
 .نتيجة للفعل الثاين فالنجاح هو نتيجة الدراسة

 :وهذه اجلوازم التي جتزم فعلني هي
ْ إن حتافظ عىل دينك تفلح، فحرف الرشط إن جزم فعلني  مثلْإن -١ َ ْ   ).ْ وتفلح-ْحتافظ( ْ

ْتتقواْإن : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ َّ ْجيعل اهللاَ َ َ ْ ً لكم فرقانا َ ُ فعـل : ْحرف جزم مبني عىل السكون، تتقـوا: ْإن: وإعراهبا) َ
اسـم مبنـي عـىل : ل اخلمـسة، والـواومضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعا

: ْمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخـره، جيعـللفظ اجلاللة : السكون يف حمل رفع فاعل، اهللاَ
فعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا أي 

ْف جر مبني عىل الفتح، كمالالم حر: جيعل اهللا لكم، لكم مفعـول بـه منـصوب : ًاسم مبني يف حمل جر، فرقانـا: ُ
 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره

ْما تدرس تنجح أي إن تدرس تنجح، وإعرابه ْإذ: ْ هو نفس معنى إن تقولا ومعناهَما ْإذ -٢ ْ ْ ْ حرف جـزم : َما ْإذ: َ
ط جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مـسترت فعل مضارع هو فعل الرش: مبني عىل السكون، تدرس

فعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل ضمري مسترت تقديره : ْتقديره أنت، تنجح
 .أنت
ْ من-٣ ْللشخص العاقل مثل من يدرس ينجح، بمعنى أي شخص يدرس ينجح فهي تـستعمل هي موضوعة  وَ ْ َ

 .للعقالء
ْمن: (  تعاىلقال اهللا: مثال َ جيزً سوءْ يعملَ ِ به ُْ ْمن: وإعراهبا) ِ فعـل : ْاسم رشط جازم مبني عىل الـسكون، يعمـل: َ

مفعـول بـه : ًمضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مـسترت تقـديره هـو، سـوء
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َمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، جيز لرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف فعل مضارع هو جواب ا: ُ
اسـم : حرف جر مبني عىل الكرس، واهلـاء: حرف العلة، واألصل جيزى، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، الباء

 .مبني عىل الكرس يف حمل جر
ْمن ( َوال خيفى عليك أن  ْمن ( بكرس امليم حرف جر، و) ِ  .اسمبفتح امليم ) َ

ْما -٤ ْ ما تزرع حتصد، فإن املزروع غري عاقل، وال تقل مـا يـدرس يـنجح ألن : لغري العاقل مثلهي موضوعة وَ ْ ْْ
ْالدراسة والنجاح للعقالء فتستعمل لذلك من َ. 

ٍ من خري تفعلواوما : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ اسم رشط جازم مبنـي عـىل الـسكون، : ْما: وإعراهبا) َ عند اهللاِ ُجتدوهِ
اسـم : وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمـسة والـواوفعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم : تفعلوا

ْمبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، من اسم جمرور بحرف اجلـر وعالمـة : ٍحرف جر مبني عىل السكون، خري: ِ
فعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من : جره الكرسة الظاهرة يف آخره، جتدوه

اسم مبني عىل الضم يف حمـل نـصب :  واهلاء،اسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل: اخلمسة، والواواألفعال 
 .مفعول به

ْمهام -٥ َ ْف من أمر يظهر، وإعراهباُ لغري العاقل أيضا مثل مهام ختموضوعة وهي َْ ٍ ْ ِ اسم رشط جازم مبني عىل : مهام: ِ
مة جزمه حذف حرف العلة، والفاعـل ضـمري مـسترت فعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعال: ِالسكون، ختف

ْتقديره أنت، من اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة يف : ٍحرف جر مبني عىل السكون، أمر: ِ
 .فعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو: ْآخره، يظهر

ْحوال والكيفيات مثل كيفام جتلس أجلس أي عىل أي كيفية جتلس أجلسلأل موضوعة وهي كيفام -٦ ْ . 
فعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمـه : اسم رشط جازم مبني عىل السكون، جتلس: ْكيفام: وإعراهبا

فعل مضارع هو جـواب الـرشط جمـزوم وعالمـة جزمـه : ْسِجلَالسكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، أ
 . والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا،السكون

ْإن، وإذ: ِفتلخص من ذلك أن من اجلوازم التي جتزم فعلني هي ْما، ومها حرفان، ومن وهي للعاقل، وما، ومهـام  ِْ َ َ
 . أسامءربعةكيفام وهي لألحوال وهذه األولغري العاقل، 
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي اجلوازم التي جتزم فعلني ؟-١
 ما املقصود بفعل الرشط وجوابه؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل جازم مما سبق يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 : كيفام عىل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة - مهام- ما-َ من-َما ْ إذ-ْأدخل اجلوازم إن
 ). تصنع - جتعل-يلعب(  

 
  )٢التامرين ( 

 

 : ما ييلْأعرب
ُ تنرصوا اهللاَ ينرصكمْ إن-١ ْ. 
ِ مهام ختفوا من عمل يعلم به اهللاُ-٢ ِْ ٍ. 
ِيرد اهللاُ به خريا يفقهه يف الدينَ من -٣ ُ ْ ً ِ. 
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 )الدرس الثالث والعرشون ( 
 

 تتمة اجلوازم التي جتزم فعلني
 

ْقد علمت أن من اجلوازم التي جتزم فعلني إن،  ِ ْما، من، ما، مهام، كيفام ْإذَ َْ َ َ َ َ ََ ْ ْ  :بقية اجلوازم وهيهنا ونريد أن نكمل . َْ
ُمتى يصلح القلب تصلح اجلوارح، وإعراهبا: وهي موضوعة للزمان مثلمتى  -١ ْ ُ ُْ اسم رشط جازم مبنـي : متى: ُ

 مرفوع وعالمة فاعل: ُفعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، القلب: ْعىل السكون، يصلح
: ُفعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، اجلـوارح: ْرفعه الضمة الظاهرة يف آخره، تصلح

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره
َ أيان-٢ َّ ْأيان تستقم عىل الطاعة تفلح، بمعنى يف أي وقت تستقم عىل الط:  مثل أيضا وهي موضوعة للزمانَ ْ ِ اعـة َ

فعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه : ْاسم رشط جازم مبني عىل الفتح، تستقم: َأيان: تفلح وإعراهبا
ِحرف جر مبني عىل السكون، الطاعة: السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، عىل  اسم جمرور بحرف اجلر : ِ

و جواب الرشط جمزوم وعالمـة جزمـه الـسكون، فعل مضارع ه: ْوعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، تفلح
 .والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت

َأين تذهب أذهب معك:  وهي موضوعة للمكان مثلَأين -٣ ْ ْ َ. 
ْأينام: ( قال اهللا تعاىل: مثال م تكونوا َ ْيدرككُ  مفعـل مـضارع جمـزو: اسـم رشط تكونـوا: أيـنام: وإعراهبا) ُ املوت ِ

: ْاسم مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، يدرككُم: ه من األفعال اخلمسة، والواووعالمة جزمه حذف النون ألن
ْفعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، وكم : ُاسم مبني يف حمل نصب مفعول به، املوت: ُ

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره
َأنى -٤ َأن:  وهي موضوع للمكان أيضا مثلَ َى تلق زيدا يكرمك، وإعراهبـاَ ْ ً اسـم رشط جـازم مبنـي عـىل : أنـى: َ

َالسكون، تلق، فعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلـة، والفاعـل ضـمري مـسترت 
ًتقديره أنت، زيدا فعل مـضارع هـو جـواب : ْمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، يكرم: َ

اسم مبني عىل الفـتح يف حمـل :  وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو والكافالرشط جمزوم
 .نصب مفعول به

ُ حيثام ينزل املطر يكثر العشب، وإعراهبا:وهي موضوعة للمكان أيضا مثل حيثام -٥ ْ ُ اسـم رشط جـازم : حيـثام: ْ
فاعل مرفوع وعالمة : ُة جزمه السكون، املطرفعل مضارع هو فعل الرشط جمزوم وعالم: ْمبني عىل السكون، ينزل
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: ُفعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة جزمـه الـسكون، العـشب: ْرفعه الضمة الظاهرة يف آخره، يكثر
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره

مـان كانـت بمعنـى بحسب ما تضاف إليه فإن أضيفت ملكان كانت بمعنى املكان وإن أضـيفت للز وهي ٌأي -٦
ُأي رجل يعمل خريا جيده، ومثل : مثلالزمان وإن أضيفت لعاقل كانت للعاقل وهكذا ُْ ً ْ ُ كتاب تقرأ تستفد منهَّأي: ٍ ْ ِ ْ ْ ٍ 

 اسم رشط جازم مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخـره وهـو مـضاف،: َّأي: وإعرابه
فعـل مـضارع هـو فعـل الـرشط جمـزوم : ْلكرسة الظاهرة يف آخره، تقرأِمضاف إليه جمرور وعالمة جره ا: ٍكتاب

فعل مضارع هو جواب الرشط جمزوم وعالمة : ْوعالمة جزمه السكون،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، تستفد
 .اسم مبني عىل الضم يف حمل جر:اءاهلورف جر ح:ِضمري مسترت تقديره أنت، منجزمه السكون، والفاعل 

 ال يف النهي - الم األمر والدعاء- ملا-مل: ( لك أن اجلوازم التي جتزم فعال وحدا هي أربعة أحرف ِفتلخص من ذ
َ أيـان- متـى- كيفام- مهام- ما-َ من-َما ْ إذ-ْإن: ( وأن اجلوازم التي جتزم فعلني هي) والدعاء   -َّ  أنـى -َ أيـن-َّ

ْ، وإن وإذ)ّ أي -حيثام  .بنية ماعدا أي فهي معربةَما حرفان والبقية أسامء وكلها م ْ
 

 )األسئلة  ( 
 

  يف ضوء ما تقدم اذكر مجيع جوازم املضارع ؟-١
َ أيان-متى:  اذكر معاين هذه اجلوازم-٢  ّ أي ؟- حيثام-َّ أنى -َ أين-َّ
 ِ مثل بمثال من عندك لكل جازم مما سبق يف مجلة مفيدة ؟-٣

 

  ) ١التامرين( 
 

َ أيان-متىأدخل اجلوازم    :عىل كل فعل من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة ّ أي - حيثام-َّ أنى -َ أين-َّ
 ). يكثر - تلقى-جتد(  

 

  )٢التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
ِ متى يرجع املسلمون لإلسالم ينترصوا عىل العدو-١ ِ َ.  
َ أينام تذهب جتد الرزق-٢ ْ ِ أيان تلق املؤمن تشعر بالراحة-٣.  ْ ْ َ َ َ. 
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 )لعرشون الدرس الرابع وا(  
 

 بناء املضارع
 

َّقد علمت أن املضارع هو الفعل الوحيد الذي يدخله اإلعراب، وهو األصل فيه ولكنه خيرج إىل البناء يف حالتني َ: 
 .إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة فيبنى حينئذ عىل الفتح: األوىل
َّيرضبن: مثل ْ يرضبن-َ َّ يكتبن-َ ْ يكتبن-َ َّ يدرسن-َ َّ يدرسن، ينجحن-َ َ ْ ْ ينجحن-َ َ. 
ُألكتبن الدرس، وإعرابهواهللاِ : ُتقول َ َّ َ ُ ْ َ : لفظ اجلاللة مقسم به جمرور بالكرسة، والالم: حرف قسم وجر، اهللاِ: الواو: َ

َّ أكتبنحرف واقع يف جواب القسم، َ ُ فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، ونون التوكيـد حـرف : َ
 .ب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةمفعول به منصو: َفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، الدرسمبني عىل ال

َّينبذن َكال ل: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ َ ِيف احلطمة ُْ َ َّفينبذن فعل مضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد) َُ َ. 
 .ِنإذا اتصلت به نون النسوة فيبنى حينئذ عىل السكو: الثانية
َيرضبن: مثل َ يكتبن-ْ َ يدرسن-ْ َ ينجحن-ْ ن-ْ  .َ يمسكْ
َالنسوة يكتبن الدرس، وإعراهبا: تقول َ ْ فعل : ْمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، يكتب: ُالنسوة: ُ

: َرسمضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمري مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل، الد
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره

َيرضعنُوالوالدات : ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ ُِ َّ أوالدهن ْ مبتدأ مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ُالوالدات: وإعراهبا) َُ
مبنـي عـىل ضمري : فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة، ونون النسوة: ْالظاهرة يف آخره، يرضع

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: َالفتح يف حمل رفع فاعل، أوالد
 .ثم إن الفعل املضارع املبني تارة يكون يف حمل رفع، وتارة يكون يف حمل نصب، وتارة يكون يف حمل جزم

َالبنات يدرسن الكتاب، فيدرسن فعل مضارع مبني عىل السكون التصا: مثال َ َْ ْ له بنون النـسوة يف حمـل رفـع ألن ُ
 .الفعل املضارع يرفع إذا مل يدخل عليه ناصب أو جازم

َالبنات لن يدرسن الكتاب، فيدرسن مسبوق بناصب ولكن ال يظهر النصب عىل آخر الفعـل ال لفظـا وال : مثال َ َ ْْ ُ
 .سوة يف حمل نصبفعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون الن: تقديرا ألنه مبني فحينئذ نقول فيه

َالبنات مل يدرسن الكتاب، فيدرسن مسبوق بجازم ولكن ال يظهر اجلزم عىل آخر الفعل ال لفظا وال تقديرا : مثال َ َ ْ ْ ُ
 .فعل مضارع مبني عىل السكون التصاله بنون النسوة يف حمل جزم: ألنه مبني فحينئذ نقول فيه
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 حمل رفع، فإن سبقه ناصب فقل هو يف حمل نـصب، وإن فمتى بني املضارع ومل يسبقه ناصب أو جازم فقل هو يف
 .فاألفعال املضارعة دائام يكون هلا حمل من اإلعراب، سبقه جازم فقل هو يف حمل جزم

  سبقت بجازمذاِوأما األفعال املاضية فال حمل هلا من اإلعراب إال إ، ِوأما أفعال األمر فال حمل هلا من اإلعراب دائام
ٌقام زيد: مثل  .ِفعل ماض مبني عىل الفتح ال حمل له من اإلعراب: َامفق: َ

َإن قام زيد قام عم: ومثل ٌَ : ْإن: ْ، فهنا إن حرف جزم وقد دخلت عىل الفعل املايض فيكون يف حمل جـزم نقـولٌروْ
فاعـل مرفـوع : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح يف حمل جزم فعـل الـرشط، زيـد: َحرف جزم مبني عىل السكون، قام

فاعـل مرفـوع : ٌروفعل ماض مبني يف حمل جزم جواب الرشط، عمـ: َعه الضمة الظاهرة يف آخره، قاموعالمة رف
 . وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره

 .السكونفتلخص أن املضارع معرب إال إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى عىل الفتح، أو نون النسوة فيبنى عىل 
 

 )األسئلة ( 
 

 ى يبنى الفعل املضارع ؟ يف ضوء ما تقدم مت-١
  متى يكون املضارع يف حمل رفع ؟ -٢
  بناء املضارع ؟لكل حالة من حاالتِ مثل بمثال من عندك -٣
 

  )١التامرين ( 
 

 : مرة يف حمل رفع، ومرة يف حمل نصب، ومرة يف حمل جزم عىل الفتح والسكوناجعل األفعال املضارعة اآلتية مبنية
 ).ُ جياهد -ُ يستخرج-ينرص( 

  )٢التامرين ( 
 

 :ييللونه أمحر مما ْأعرب ما 
َيقمن الصالةُ املؤمنات -١ َ ُْ ِ  .  
َنرصن اإلسالمَأل -٢ ُْ َ . 
َلن يرتكن احلجابُ املؤمنات -٣ َ ْْ ُ  .   



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
٨١  

 )خالصة الباب ( 
 

 .ماض، ومضارع، وأمر: األفعال ثالثة
-َت-ُت: ( لسكون، أو يتصل به أحد هذه األسامءما مل تتصل به واو اجلامعة فيبنى عىل افاملايض مبني عىل الفتح 

  .فيبنى عىل السكون) َن -َنا-ِت
يبنى عىل السكون إذا كان صحيح اآلخر ومل يتصل به يشء أو اتصلت به نون النسوة، ويبنى عىل الفتح إذا واألمر 

خر، ويبنى عىل حـذف اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة، ويبنى عىل حذف حرف العلة إذا كان معتل اآل
 .َالنون إذا اتصلت به ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء املخاطبة

 ).ُأنيت ( واملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع التي جيمعها قولك 
 .وهو معرب ما مل تتصل به نون التوكيد فيبنى عىل الفتح، أو نون النسوة فيبنى عىل السكون

 . عليه ناصب أو جازمفريفع إذا مل يدخل
ْأن( : والنواصب عرشة هي ْلن-َ ْ كي-ْ إذن-َ ْ الم كي-َ ِ الم اجلحود-َُ ِ فاء السببية-َ أو- حتى-ُ َّ ِ واو املعية -ُ َّ .( 

 ). ال يف النهي والدعاء - الم األمر والدعاء- ملا-مل: ( نوع جيزم فعال واحد وهي أربعة أحرف: واجلوازم نوعان
َ أيان- متى- كيفام- مهام- ما-َ من-َما ْ إذ-ْإن(  :ونوع جيزم فعلني هي ْ، وإن وإذ)ّ أي - حيثام-َّ  أنى -َ أين-َّ َمـا  ْ

 .حرفان والبقية أسامء وكلها مبنية ماعدا أي فهي معربة
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ٨٢  

 )خمططات توضيحية ( 
 

 الفعل
 

      ماض                                مضارع                                 أمر                                    
 ) حذف النون -العلةحرف  حذف - َ - ْ (              يبنى عىل           )                 ْ - ُ - َ(يبنى عىل                                  

 
                            معرب                                                  مبني                             

                                                                                                                    ) َ - ْ (  
            منصوب          جمزوم                               مرفوع   

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
٨٣  

 )تعليقات عىل النص ( 
 

ِباب األفعال ُ 
ٌاألفعال ثالثة ُماض، ومضارع، وأمر، نحو: ُ ٌٌ ْرضب، ويرضب، وارضب: ٍ ُ َِ ْ. 

ًفاملايض مفتوح اآلخر أبدا ِ ُ. 
ًواألمر جمزوم أبدا ٌ ُ. 
َواملضارع ما كان َ يف أوله إحدى الزوائد األربع جيمعها قولكُ ُِ ُ ِ  .ُأنيت: ِ

ٌوهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب، أو جازم ٌ ٌَ ً. 
............................................................................................................... 

ِباب األفعال: ( لفعل، فقال عقد املصنف هذا الباب لبيان أحكام ا:أقول ُاألفعـال : ( ثم بني أنواع الفعل فقـال ) ُ
ُماض، ومضارع، وأمر، نحو: ٌثالثة ٌٌ ْرضب، ويرضب، وارضب: ٍ ُ ِفاملايض مفتوح اآلخر (ظاهر غني عن الرشح  ) َ ُ
نه مبني عىل الفـتح ما ذكره املصنف وهو أ: األول:  عىل الفتح دائام، ويف بناء الفعل املايض مذهبانأي مبني) ًأبدا 

ُدائام، وأما نحو رضبوا مما اتصل به واو اجلامعة، ونحو رضبت فيكون املايض فيهام مبنيا عىل الفتح املقـدر فهـو ال  ْ ُ
ُالظاهر، ويف رضبوا، ورضبت يقول َيقول إن املايض مبني عىل الضم أو السكون ففي رضب يقول مبني عىل الفتح  ْ ُ

تح املقدر، واملذهب الثاين وهو الذي مشينا عليه يف الـرشح وهـو األسـهل هـو أن إن الفعل املايض مبني عىل الف
 َ راعيتَاألصل يف املايض أن يبنى عىل الفتح ولكن قد خيرج إىل الضم أو السكون فهذان مذهبان للنحاة إن شئت

 .َ راعيت الثاينَاألول كام فعل املصنف وإن شئت
ً واألمر جمزوم أبدا( ٌ ُاملذهب البرصي، واملذهب الكويف، واملصنف :  مذاهب للنحاة أشهرمها مهااعلم أن هنالك ) ُ

ِرمحه اهللا يف اآلجرومية قد تبع الكوفيني يف كثري من آرائهم، ومن آراء الكوفيني أن فعل األمر معرب جمزوم فيقول 
 .وهو املشهورفعل أمر جمزوم وعالمة جزمه السكون، بينام مذهب البرصيني هو أنه مبني : ْيف إعراب ارضب

َّثم إن األمر تارة يبنى عىل السكون مثل ارضب، وتارة عىل الفتح مثل ارضبن، وتارة عىل حذف حرف العلة مثل  َ ْ
َ واملضارع ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع جيمعها قولـك(ِارم، وتارة عىل حذف النون مثل ارضبا  ُِ ُ ُِ ِ )  ُأنيـت: َ

معه غريه أو املعظم نفسه، واليـاء للغائـب و مذكرا أو مؤنثا، والنون للمتكلم للمتكلم وحدهُأي أدركت فاهلمزة 
َاملذكر واحدا أو اثنني أو مجاعة، وللغائبات، والتاء للمخاطب أو املخاطبة واحـدا أو اثنـني أو مجاعـة، وللغائبـة 

ٌوهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب، أو جازم  (ِوالغائبتني ٌ ٌَ  .ُ مثل يرضب)ً
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َواصب عرشة وهيفالن  ٌ ُ ْأن، ولن، وإذن، وكي، والم كي، والم اجلحود، وحتى، واجلواب بالفاء، والواو، وأو: ِ ُ ِْ ِ ِ ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ. 
َواجلوازم ثامنية عرش وهي َ ْمل، وملا، وأمل، وأملا، والم األمر والدعاء، وال يف النهي والدعاء، وإن، ومن، وما، ومهام،      : ُ ْ َّ ََّ ُِ ِ ِ ْ ْ

ٌوإذ ما، وأي ً، ومتى، وأيان، وأين ، وأنى، وحيثام، وكيفام، وإذا يف الشعر خاصةْ َِ ْ َ  . 
............................................................................................................... 

َفالنواصب عرشة وهي: ( ثم بدأ بذكر النواصب فقال ٌ ُ ْأن: ِ ْمثل أريد أن  ) َ ْولن (َأجتهد، ُ ُ مثل لن يفلـح الـساحر    )َ َ 
ُ مثل إذن تنجح يف جواب سأجتهد)ْ وإذن ( َ ْوكي  ( ْ َ مثل جئت كي أقرأ)َ   َ مثل سأسعى ألكون عاملـا)ُ والم كي   (ُ
ِوالم اجلحود ( ُ َ مثل ما كان زيد ليهمل الدرس)ُ َ ٌ َ مثل اجتهد يف الدرس حتى تفهـم العلـم ) وحتى  (َ َ ِ ُواجلـواب (ْ
ِالفاء، والواوب َمل هيمـل زيـد درسـه فيفـشل أو : أي والفاء والواو الواقعتني يف جواب نفي أو طلب مثال النفي ) ِ ٌ

َادرس فتنجح، أو وتنجح وتكون الفاء للسببية والواو للمعية : َويفشل، ومثال الطلب َ التي تكون بمعنى   ) ْ وأو(ْ
ْإال ( أو بمعنى ) ِإىل (  َّ ْاجتهد يف ا: مثل) ِ َلدرس أو تفهم العلم، بمعنى اجتهد يف الدرس إىل أن تفهم العلم، ومثلِ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َ :

ِاقتل املرتد أو يرجع لإلسالم، بمعنى اقتل املرتد إال أن يرجع لإلسالم َِ َ َْ َْ ِْ َواجلـوازم ثامنيـة  : ( ثم بدأ باجلوازم فقال.ُ ُ
َونحن قد عددناها يف الرشح ستة عرش وستعرف السبب )  َعرش ٌ مثل ملا يذهب زيـد )َّوملا (ْمثل مل يلد ) ْمل: يوه( َ ْ

 هي مل دخلت عليها مهزة االستفهام، واجلازم هو مل فال داعي لعـدها إال أنـه ذكرهـا مراعـاة )ْوأمل (أي مل يذهب 
َللمبتدئ مثل أمل نرشح لك صدرك  َ َ مثل أملا أحسن إليك وهي أيضا ملا أضيفت عليها مهزة االستفهام )َّوأملا (ْ فـال ْ

ِوالم األمر والدعاء (لذا عددنا اجلوازم ستة عرش يف الرشح داعي لعدها و ِ ِ األمر والنهي من األعىل إىل األدنـى، )ُ
َليقض علينا ربك : ْوالدعاء بالعكس من األدنى إىل األعىل مثال األمر لينفق ذو سعة، ومثال الدعاء ُ وال يف النهي (ِ

ْبنا ال تؤاخذنا وهذه هي اجلوازم التي جتزم فعال واحد، ثم بدأ باجلوازم التي ِمثل ال تزن، والدعاء مثل ر )ِوالدعاء
ُ مثل إن تنرصوا اهللاَ ينرصكم )ْوإن : (جتزم فعلني فقال ْ ْومن(ْ ً مثل من يتق اهللاَ جيعل له خمرجا )َ ُ ْْ ومـا : مثـل ) ْ وما(ِ

َتقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللاِ  ٍ ِ َ جتد أثر اجتهادك ْ مثل مهام جتتهد)ومهام (ِ ِ َ ْ مثـل إذ مـا تـدرس  )ْوإذ ما(ْ ْ
ِ مثل أي صديق تصاحب تتخلق بأخالقه)ٌوأي (ْتنجح  ْ ْ ْ مثل متى جتتهد تفلح ) ومتى ( ٍَّ ْ مثل أيان ترجـع )َ وأيان (ْ َ

َأرجع معك ْ ِ ْ مثل أين تذهب أذهب )َ وأين (  َ ْ َأنى تلق زيدا يكرمكمثل  )ْ وأنى (َ ْ ً َ َ ُثل حيثام يكثر املطر  م) وحيثام (  َ ْ
ُيكثر العشب  ْ مثل كيفام جتلس أجلس، ثم إن كيفام جتزم عند الكوفيني فقط أما البرصيون فيمنعون اجلزم ) وكيفام (ْ ِْ ِ

ُ كيفام جتلس أجلسفيقولهبا  ِإذا يف الـشعر (  آخـر وهـو فهذه هي اجلوازم الثامنية عرش ثم زاد املـصنف جازمـا. ُِ ْ
ُلنثر من الكالم تقول إذا تدرس ستنجح، ولكن سمع اجلزم هبـا يف الـشعر فقـط مثـل قـول فال جتزم يف ا )ًخاصة ُ
ِوإذا تصبك خصاصة فتحمل واخلصاصة احلاجة والعوز ، وجيوز يف الشعر أن ال جتزم هبا عىل األصل: الشاعر َّ ٌ َ ْ. 
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 )الدرس اخلامس والعرشون ( 
 

  الضامئر- باب األسامء
 

َّقد علمت أن الكلمة ثالثة  وقد عقدنا بابا مستقال للفعل وتفاصيله وسـنعقد هـذا . اسم، وفعل، وحرف: أقسامَ
 .الباب لألسامء وتفاصيلها

 .فاألسامء إما أن تكون معربة، وإما أن تكون مبنية، ولنبدأ ببيان املبنيات من األسامء وأوهلا هو الضامئر
َرمز به عن متكلم أو خماطب أو غائبُاسم ي: والضمري هو ُ. 

وهو  ) أنا(  أن يتحدث عن نفسه يقول ٌ فإذا أراد زيد)، وعمرو، وعيل زيد( هذا املثال عندنا ثالثة أشخاص الحظ 
 لفظ خمترص يدل عىل نفسه بدل أن يستعمل اسمه، ولو أراد زيد أن يتحدث عـن عمـرو الواقـف أمامـه سـيقول 

خيترص به بدل ذكر اسـمه، فأنـا  ) هو( فريمز به عن عمرو، ولو أراد أن يتحدث عن عيل الغائب سيقول  ) َأنت(
  . وأنت وهو تسمى ضامئر

 :فاتضح أن الضامئر تنقسم بحسب مدلوهلا إىل ثالثة أقسام
 .ُ نحن-أنا:  مثلضامئر املتكلم -١
 .َّ أنتن- أنتم- أنتام-ِ أنت-َأنت:  مثلضامئر املخاطب -٢
 .َّ هن– هم - مها- هي-هو:  مثلضامئر الغائب -٣

 :ر تنقسم قسمة أخرى إىل ثم إن الضامئ
 .رّالذي ال يلفظ وإنام يقد:  ضمري مسترت وهو-١
 .الذي يكون ملفوظا:  ضمري ظاهر وهو-٢

فعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، فكام تالحظ أن الـضمري : قم: ْقم، وإعرابه: مثل
 .حتاج إىل تقديره وفرض وجودهال وجود له يف اللفظ فلذا نالدال عىل الفاعل املسترت 
َب الدرس، وإعرابهُتْكَأ: ومثل فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري : ُأكتب: ُ

 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: َمسترت تقديره أنا، الدرس
ُنعبد، نستعني أفعال مضارعة مرفوعة وعالمة رفعهـا : فاألفعال ) ُنينستعَ وإياك ُ نعبدَإياك: ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ

 .الضمة الظاهرة يف آخرها، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن
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 :والضمري الظاهر ينقسم بدوره إىل قسمني
 .ما يمكن النطق به لوحده من غري أن يتصل بكلمة أخرى:   منفصل وهو-١

 .الحظ أن هذه الضامئر منفصلة عن غريها ليست متصلة بكلمة أخرىفكام ت)  هي - هو- أنت-أنا: (  مثل
 .الذي ال ينطق به وحده، ويتصل دائام بكلمة أخرى:  متصل وهو-٢

 .َتاء املتكلم، وألف االثنني، وواو اجلامعة، وياء املخاطبة، ونون النسوة: مثل
 -ي اذهبـ-او كتب-اكتب: حده، وكذا قل يف، فالتاء ضمري ولكنه غري منفصل عن الفعل فال ينطق به وُتكتب: تقول
 .َنْكتب

بحسب موقعها يف اجلملة وتأثرها بالعوامـل املختلفـة فقـد :  كيف نعرب هذه الضامئر ؟ واجلواببقي أن نعرف
تكون يف حمل رفع، وقد تكون يف حمل نصب، وقد تكون يف حمل جر، وال تكون يف حمل جزم إطالقا ألهنـا أسـامء، 

 .زموهي ال يدخلها اجل
َ كتبن-ِت كتب-َت كتب-ُتكتب: مثل ضمري متصل مبني يف حمل رفع : ، وإعراهبا هنا واحد وهوَنْ كتب-او كتب-اكتب-اْ

 .فاعل
ْقال اتقوا اهللاَ : ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل ماض مبني عىل الفتح الظاهر، والفاعل ضـمري مـسترت : َقال: وإعراهبا) َ

ضمري متصل مبنـي : أمر مبني عىل حذف النون التصاله بواو اجلامعة، والواوفعل : تقديره هو أي قال هو، اتقوا
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخرهلفظ اجلاللة : عىل السكون يف حمل رفع فاعل، اهللاَ

 .  ِكَلاستقبو -هاَ ورفع-هَ ورفع-هَ ورضب،ُكورضبته ُ بالفعل نحو رضبتااهلاء، والكاف إذا اتصلت: ومثل
 . باألفعال تعرب مفعوال بهافاهلاء والكاف إذا اتصلت

َفسبح بحمد ربك و: ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ ِ ُاستغفرهْ ْ فعل أمر مبني عـىل الـسكون، والفاعـل : ْرِفْاستغ: وإعراهبا ) ِ
 .ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به: َضمري مسترت تقديره أنت، واهلاء

 -َ فيـك-ُ لـه-ِ عليـه-ِ فيـه-ِمنـه:  يف حمل جـر مثـلانكوني ام حرف جر فإهنامالكاف إذا دخل عليهومثل اهلاء و
ام  .ُ هلم-عليكُ
َذلك الكتاب ال ريب : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ ضـمري : حرف جر مبنـي عـىل الـسكون، واهلـاء: يف: وإعراهبا) ِفيه َ

 .متصل مبني عىل الكرس يف حمل جر
َاسم يرمز به عن متكلم، أو خماطب، أو غائب، وهو مسترت، وظاهر متصل، أو منفصل، : فتلخص أن الضمري هو

 .  وتارة يقع يف حمل رفع، وتارة يقع يف حمل نصب، وتارة يقع يف حمل جر
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو الضمري؟-١
    ما الفرق بني الضمري املسترت والظاهر ؟ -٢
  يف حمل رفع، ويف حمل نصب، ويف حمل جر ؟ مثل بمثال من عندك لضمري-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ِ حملها من اإلعراب يف اجلمل اآلتيةّوبنياملسترتة والظاهرة ّعني الضامئر 
ِالذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا، والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت  (  ِ َِ َ اتق اهللاَ حيثام كنت، وأتبع السيئة -ََ ْ ِ َ َ ُ ِ

ٍنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن احلس َ َ َ ٍُ ُ ُ ْ ِ اهدنا الرصاط املستقيم، رصاط الذين أنعمت عليهم -َ َ َ َ ََ  ( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ْب ما ييلِأعر
ِ أقيموا الصف يف الصالة ؟-١ َ 
ِ قد رأيتك يف املسجد ؟-٢ َ ُ ْ 
َ أحسن اهللاُ إليك ؟ -٣ َ َ 
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 )الدرس السادس والعرشون ( 
 

 أسامء اإلشارة 
 

َّقد علمت أن الضمري هو ِ، ومن املبنيـات أسـامء اإلشـارة وهو مبني دائامّما دل عىل متكلم أو خماطب أو غائب، : َ
ٌهذا زيد:  مثلّالتي يشار هبا إىل يشء معني: وهي  . مشريا بإصبعك إليه.ْ

 : وأسامء اإلشارة هي
ِ هذه (-رللمفرد املذك ) ْهذا(  ِهذان أو هذين ( -للمفردة املؤنثة ) ِ للمثنـى  ) هاتان أو هـاتني ( -للمثنى املذكر ) ِ

 .جلمع العقالء من ذكور وإناث ) ِهؤالء ( -املؤنث
ٌهذا بيت، وهذه هند: مثل ِ ِ وهذان شاعران-ٌ ِ وهاتان شاعرتان-ِ َ وهؤالء جمتهدون-ِ ٌ وهؤالء جمتهدات-ِ ِ. 
َ جهنم التي كنتم توعدون ِ هذه: (، وقال تعاىل)ُخلق اهللاِ هذا ( : قال اهللا تعاىل: مثال ِ خصامن ِهذان: ( ، وقال تعاىل)ُ

َّإين أريد أن أنكحك إحدى ابنتي : ( ، وقال تعاىل)ِاختصموا يف رهبم  َ ِ ُ ُ قومنـا اختـذوا ِهؤالء: (، وقال تعاىل )ِهاتنيُ
ًمن دونه آهلة  ِ.( 

 موقعها وتأثرها بالعوامل فتارة تكون يف حمل رفـع، وتـارة تكـون يف حمـل وأسامء اإلشارة يكون إعراهبا بحسب
 .اسم إشارة مبني عىل كذا يف حمل كذا: نصب، وتارة تكون يف حمل جر، ونقول يف إعراب أي منها

 .اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل: فعل ماض مبني عىل الفتح، هذا: َجاء: َجاء هذا، وإعراهبا: مثل
ُفال تك يف مرية مما يعبد : ( قال اهللا تعاىل: ثالم ٍ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ُيعبد: وإعراهبا ) ِهؤالءُ

 .اسم إشارة مبني عىل الكرس يف حمل رفع فاعل: ِالظاهرة يف آخره، وهؤالء
ِهل رأيت هذه، وإعراهبا: ومثل َ ْ ض مبنـي عـىل الـسكون فعل ما: حرف استفهام مبني عىل السكون، رأى: ْهل: ْ

اسم إشارة مبني عىل الكرس يف حمل : ِضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل وهذه: ، والتاءبالتاءالتصاله 
 .نصب مفعول به

ُبل متعت : ( قال تعاىل: مثال ْ َّ ْءهم وآباِهؤالءْ ْمتع: وإعراهبا) َُ : ، والتاءبالتاءفعل ماض مبني عىل السكون التصاله : َّ
 . نصب مفعول بهاسم إشارة مبني عىل الكرس يف حمل : ِ متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، هؤالءضمري
ِت هبذا، وإعراهباْرَمر: ومثل ْمرر: ُ ضمري متصل مبني عىل : ، والتاءبالتاءفعل ماض مبني عىل السكون التصاله : َ

اسم إشارة مبنـي عـىل الـسكون يف حمـل جـر : حرف جر مبني عىل الكرس، هذا: الضم يف حمل رفع فاعل، والباء
 .بحرف اجلر
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َوجئنا بك عىل : ( قال اهللا تعاىل: مثال ضمري : ْناو، بنافعل ماض مبني عىل السكون التصاله : جاء) ً شهيدا ِهؤالءِ
ضمري متصل مبني عىل : حرف جر مبني عىل الكرس، والكاف: متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، الباء

اسم إشارة مبني عىل الكرس يف حمل جر : ِحرف جر مبني عىل السكون، هؤالء: يف حمل جر بحرف اجلر، عىلالفتح 
 .    بحرف اجلر

ِ هاتان، هاتني-ِ، هذينِ هذان-ِ هذه-هذا: ( فتلخص أن أسامء اإلشارة هي ويكـون إعراهبـا بحـسب ) ِ هؤالء -ِ
 .يف حمل نصب، وتارة تكون يف حمل جرموقعها اإلعرايب فتارة تكون يف حمل رفع، وتارة تكون 

 
 )األسئلة ( 

 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أسامء اإلشارة ؟-١
  اذكر معاين أسامء اإلشارة ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل اسم من أسامء اإلشارة يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

ل رفع، ومرة يف حمل نصب، ومـرة يف حمـل ضع كل اسم من أسامء اإلشارة يف مجلة مفيدة بحيث تكون مرة يف حم
 جر؟

 
  )٢التامرين ( 

 

 :أعرب ما ييل
ِ استقبلنا هؤالء يف املطار-١ ِ ْ َ. 
َ تكرم هذه اليتيم-٢ ُِ ُ. 
 .ِ انظروا إىل هؤالء-٣
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 )الدرس السابع والعرشون ( 
 

 األسامء املوصولة
 

إعراهبا املحيل بحسب موقعها يكون ن وهؤالء، وهذا وهذه وهذان وهاتا: َقد علمت أن أسامء اإلشارة مبنية وهي
ُجاء الذي أ: ِومن املبنيات األسامء املوصولة مثل الذي والتي نحو ُبهِحَ ُّ. 

َاللذان أو اللذ ( -للمفردة املؤنثة ) ْ التي (-للمفرد املذكر ) ْالذي: ( واألسامء املوصولة هي ِينِ   -للمثنى املـذكر ) ْ
ِاللتان أو اللتني( ْ َينِاللذ ( -ثنى املؤنثللم ) ِ ْالاليت ( -جلمع الذكور العقالء ) ْ   .جلمع اإلناث ) ِ

َ فازت التي اتقت-ي اتقى اهللاََفاز الذ: مثل ِ فاز اللذان اتقيا - اهللاََّ َ فاز الذين اتقوا اهللاَ-اهللاَِ فازت اللتان اتقيتا -اهللاََ َ - 
َفازت الاليت اتق  .َْني اهللاََ

ّاسم موصول وجدت مجلة توضح معناه وتعني املقصود منه، ويف هذه اجلملة ضمري َولعلك الحظت أن بعد كل 
 .يأيت بعد االسم املوصول مجلة تشتمل عىل ضمري يرجع إليه: هذه قاعدةفيرجع ويعود عىل ذلك االسم املوصول، 

وتسمى بالصلة ) ى اهللا اتق: ( واجلملة املوضحة له هي) الذي ( َفاز الذي اتقى اهللا، فاالسم املوصول هنا هو : مثل
 .اسم موصول، وصلة، وعائد :والضمري العائد عىل الذي هو املسترت املقدر هبو ويسمى بالعائد، فصار عندنا

ويكون إعراب األسامء املوصولة بحسب موقعها اإلعرايب فتارة تكون يف حمل رفع، وتارة تكون يف حمـل نـصب، 
 .وتارة تكون يف حمل جر

اسم موصول مبني عىل السكون يف : فعل ماض مبني عىل الفتح، الذي: َجاء:  اهللاَ، وإعراهبا الذي اتقىَجاء: مثل
: فعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو عائد عىل الـذي، اهللاَ: حمل رفع فاعل، اتقى

 .قى اهللا صلة املوصولمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، ومجلة اتلفظ اجلاللة 
ُ بيده امللك ْالذيَتبارك : ( قال اهللا تعاىل: مثال اسم موصول : فعل ماض مبني عىل الفتح، الذي: َتبارك: وإعراهبا) ِ

 . هو العائدههي الصلة، واهلاء يف بيد) ُبيده امللك ( مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، ومجلة 
ضمري متـصل : ، والتاءالتاءفعل ماض مبني عىل السكون التصاله ب: رأى: راهبا الذي اتقى اهللاَ، وإعُتْيَرأ: ومثل

فعـل : اسم موصول مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به، اتقـى: ْمبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، الذي
عـول بـه مفلفـظ اجلاللـة : ، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو عائد عـىل الـذي، اهللا الفتح املقدرماض مبني عىل

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، ومجلة اتقى اهللا هي الصلة
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َ أمدكم بام تعلمون  الذيواتقوا: ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ فعل أمر مبني عىل حذف النون التصاله : اتقوا: وإعراهبا) َّ
موصول مبني عىل السكون يف حمل اسم : ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، الذي: بالواو، والواو

ْفعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو عائد عىل الذي، وكم: َّنصب مفعول به، أمد ضمري : ُ
 .متصل مبني يف حمل نصب مفعول به، ومجلة أمدكم هي الصلة

ُمرت زينب بالذي أكرمها، وإعراهبا: ومثل ْ تاء التأنيث الساكنة حرف ال : والتاء فعل ماض مبني عىل الفتح،: َّمر: َّ
حـرف جـر مبنـي عـىل : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، البـاء: ُ زينبحمل له من اإلعراب،

فعـل مـاض مبنـي عـىل الفـتح، : َاسم موصول مبني عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلر، أكـرم: الكرس، الذي
 يف حمل نصب مفعول به، سكونضمري متصل مبني عىل ال:  الذي، وهاوالفاعل ضمري مسترت تقدير هو عائد عىل

 .ومجلة أكرمها هي الصلة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه : َونُيستبرش: وإعراهبا)  مل يلحقوا هبم َبالذينَويستبرشون : ( قال اهللا تعاىل: مثال

حرف جر مبني : يف حمل رفع فاعل، الباءضمري متصل مبني عىل السكون : النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو
حرف جـزم مبنـي عـىل الـسكون، : ْاسم موصول مبني عىل الفتح يف حمل جر بحرف اجلر، مل: َعىل الكرس، الذين

ضمري متصل مبني عىل : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو: يلحقوا
ضـمري مبنـي يف حمـل جـر : حرف جر مبني عىل الكرس، وهـم: َعىل الذين، الباءالسكون يف حمل رفع فاعل عائد 

 .بحرف اجلر، ومجلة مل يلحقوا هي الصلة
ِ اللذان، اللذين- التي-الذي: ( فتلخص أن األسامء املوصولة هي ْ ِ اللتان، اللتني-ِ ْ الاليت-َ الذين-ِ وهي تفتقـر  ) ِ

 وقـد يكـون مـسترتا وقـد يكـون  يسمى بالعائداالسم املوصول إىل مجلة هي الصلة تشتمل عىل ضمري يعود عيل
 بحسب موقعها اإلعرايب فتارة تكون يف حمل رفع، وتارة تكون يف حمل نصب،  هذه األسامء، ويكون إعرابهظاهرا

 .وتارة تكون يف حمل جر
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي األسامء املوصولة ؟-١
 و العائد ؟ ما هي الصلة، وما ه-٢
  يف مجلة مفيدة ؟األسامء املوصولة مثل بمثال من عندك لكل اسم من -٣
 

  )١التامرين ( 
 

 يف مجلة مفيدة بحيث تكون مرة يف حمل رفع، ومرة يف حمل نصب، ومرة يف حمل األسامء املوصولةضع كل اسم من 
 ؟ جر

 
  )٢التامرين ( 

 

 :ْأعرب ما ييل
َ جيعل اهللاُ الرجس عىل ال-١ َذين ال يؤمنون ؟ ُ ِ ُ َ 
ن باإلسالم ؟ -٢ ِ أكرم الاليت يتمسكْ َ َ َّْ َْ 
ِ أفلح الذي قد مات عىل اإليامن ؟-٣ َ ْ َ 
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 ) والعرشون ثامنالدرس ال( 
 

  الفاعل-   من األسامءرفوعاتامل
 

حلديث عن املبنيـات مـن األسـامء فلنتبعـه ببيـان املعربـات، َقد علمت أن االسم منه معرب ومبني، وقد مىض ا
فاألسامء إما أن تكون مرفوعة، أو منصوبة، أو جمرورة، وحديثنا اآلن عـن املرفوعـات وهـي عديـدة أوهلـا هـو 

 .الفاعل
 .اسم مرفوع تقدمه فعله ودل عىل الذي فعل الفعل: والفاعل هو

ًقام زيد، ورضب زيد عمرا: مثل ٌَ ٌَ. 
َدائام يتأخر عن الفعل فال يصح بحال أن يتقدم الفاعل عىل االسم فإذا قلنا زيد قام، فزيد مبتدأ وقام فعل والفاعل  ٌ

 .ماض والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل زيد، وقد مىض رشح خمترص عن الفاعل
 .ظاهر، وضمري: ثم إن الفاعل نوعان

ُ ظاهر وليس بضمري، ومثل جاء الرجل، واستيقظ الولد ونحوهٌفالظاهر مثل ما سبق من قولنا قام زيد، فزيد اسم ُ. 
ًزيد رضب عمرا، وإعراهبا: وقد يكون الفاعل ضمريا مسترتا أو ضمريا ظاهرا مثل َ َ مبتدأ مرفـوع وعالمـة : ٌزيد: ٌ

: فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مـسترت تقـديره هـو، عمـرا: َرفعه الضمة الظاهرة يف آخره، رضب
 .ول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخرهمفع

 ).َالتاء، ونا، ونون النسوة، وألف االثنني، وواو اجلامعة، وياء املخاطبة ( وأما الضمري الظاهر فهو 
 . ْيـب ارض-اْو رضب-ا رضب-َن رضب-ْناْرضب-َّنُت رضب-مُت رضب-ُامت رضب-ِت رضب-َت رضب-ُتمثل رضب

ُبعدها حرف يدل عىل التثنية أو مجع الذكور أو مجع اإلناث، فنقول يف رضبتامفالتاء هي الضمري وما  فعل : رضب: ْ
ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، وامليم واأللـف : ماض مبني عىل السكون التصاله بالتاء، والتاء

ْحرفان داالن عىل التثنية، ونقول يف رضبتم ُ ضمري : تصاله بالتاء، والتاءفعل ماض مبني عىل السكون ال: رضب: ْ
َّمتصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، وامليم حرف دال عىل مجع الـذكور، ونقـول يف رضبـتن فعـل : رضب: ُْ

ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، والنون حـرف : ماض مبني عىل السكون التصاله بالتاء، والتاء
 .دال عىل مجاعة اإلناث

ٌرضب عمرا زيد، واألصل : لظاهر ليس دائام يأيت بعد الفعل مبارشة فقد يتقدم املفعول به عليه مثلثم إن الفاعل ا ً َ
ٌرضب زيد عمرا َ . 
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َنرصك اهللاُ، فهنا لو كان املتكلم هبذه اجلملة خياطب زيدا فالكاف هي رمز خمترص عن زيد، ففاعل النرص هو : ومثل َ
: فعل ماض مبني عىل الفتح، والكاف: َنرص: ل عليه الكاف فإعراهبااهللا، والذي وقع عليه النرص هو زيد الذي د

لفظ اجلاللـة فاعـل مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به، اهللاُ
 .الظاهرة يف آخره

: قدر عـىل األلـف، والكـاففعل ماض مبني عىل الفتح امل: أهلى: وإعراهبا) ُالتكاثر ُأهلاكم : (قال اهللا تعاىل: مثال
فاعل مرفـوع : ُضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به، وامليم حرف دال عىل مجع الذكور، التكاثر

 .  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره
ٌّجاء من البيت زيد، وذهب إىل احلقل عيل: وقد يتقدم حرف اجلر عىل الفاعل مثل ٌ ِ َ. 

ا تعرب الفعل أن تبحث عن الفاعل يف اجلملة فتنظر من هو الذي قـام بالفعـل فتجعلـه وهلذا ينبغي عليك بعدم
 . فاعال
ِإنام خيشى اهللاَ من عباده : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : خيشى: وإعراهبا) ُالعلامء ِْ

مها من الذي قام باخلشية واخلوف جتـدهم العلـامء، َاملقدرة عىل األلف، فبعد أن أعربت الفعل انظر يف اجلملة بتام
لفظ اجلاللة مفعول بـه منـصوب وعالمـة نـصبه الفتحـة : وجتد أن حمل اخلشية هو اهللا ولكنه تقدم يف اللفظ، اهللاَ

ْالظاهرة يف آخره، من اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة : ِحرف جر مبني عىل السكون، عباد: ِ
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ُوهو مضاف، واهلاء مضاف إليه، العلامءيف آخره 

 .ّفتلخص أن الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعله ودل عىل الذي فعل الفعل، ويكون ظاهرا ومضمرا
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 )األسئلة ( 
 

  ؟هو الفاعل يف ضوء ما تقدم ما -١
   ؟بعد الفعل ةهل يشرتط أن يأيت الفاعل مبارش -٢
  ؟لفاعل ظاهر وفاعل مضمر مثل بمثال من عندك -٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّاستخرج الفاعل مما يأيت وبني نوعه هل هو ظاهر أو مضمر 
ُإذا جاء نرص اهللا والفتح(  ُ َ وأخرجت األرض أثقاهلا-َ ُ وما يغني عنه ماله-ُ ُ ُُ ْ ُ جاءهتم البينة-ِ َ ِّ َ َ ودخل معه الـسجن -ُ ُ َ

َ عينا يرشب هبا املقربون -ِفتيان ًُ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ضع األسامء اآلتية يف مجل بحيث يكون كل واحد منها فاعال
 ) ٌرجال -ِ الغالمان-ُ الرسل-ٌ سفينة-ُاملؤمن( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
ِ أبرشوا بالنرص عىل األعداء -١ ِ ِ َ 
م اهللاُ-٢  .ُ يرمحكُ
ر اهللاَ املتق-٣ ُ يشكُ ْ  .َونَ
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 )الدرس التاسع والعرشون ( 
 

 نائب الفاعل
 

ّقد علمت أن من املرفوعات الفاعل وهو اسم مرفوع تقدمه فعله ودل عىل الذي فعل الفعـل، ومـن املرفوعـات  َ
 .نائب الفاعل

 . املحذوف حمل الفاعلَّاسم مرفوع حل: ونائب الفاعل هو
ًرضب زيد عمرا : ( هذا املثالالحظ معي  ٌ َ َ مفعول به، فالفاعل هنا + فاعل+ جتده عبارة عن مجلة متكون من فعل) َ

: ٌمعلوم وهو زيد، ولكن إذا كان عمرو قد رضب بحجارة مثال من اخللف ومل يعلم من هو الضارب فيقال حينئذ
َرضب عم ( ِ َرضب: أي أن شخصا ما قد رضبه، فلو أردنا أن نعرهبا قلنا ) ٌروُ ِ فعل ماض، وال نستطيع أن نقـول : ُ

َإن عمرا هو الفاعل ألنه ليس من فعل الفعل بل بالعكس هو من وقع عليه الفعل فلهذا نقـول يف إعرابـه نائـب : َّ
 .فاعل

 .ُفنائب الفاعل هو مفعول به يف األصل وضع مكان الفاعل املحذوف وصار مرفوعا
ٌأكرم زيد ع( وكذا قل يف هذه األمثلة  َ َ ٌ أكرم عمرو-ًمراَ َ ِ َنرص املؤمن الدين) ( ُ ُ َ َ ُ نرص الدين -َ َ ِ َفتح الولد البـاب) ( ُ َُ َ َ- 

ُفتح الباب  َ ِ َكرس الصبي الزجاج) ( ُ ُّ ََ ُ كرس الزجاج -َ َ ِ َقطفت البنت الزهرة) ( ُ ُ َ َ ُ قطفت الزهرة -َ َ ُِ.( 
اعل مبنيا للمجهول، ولكي يمتاز عـن ويسمى الفعل الذي معه فاعله مبنيا للمعلوم، والفعل الذي معه نائب الف

 .ّاملبني للمعلوم تتغري حركته يف املايض واملضارع
َرضب:  مثلفاملايض يضم أوله ويكرس ما قبل آخره ِ َ كتب-ُ ِ َ أكرم-ُ ِ وهلذا بمجرد أن جتد املـايض قـد ضـم أولـه . ُ

 .هولوكرس ما قبل آخره فابحث له عن نائب فاعل ال عن فاعل ألن الفعل هنا مبني للمج
ُيرضب:  مثلواملضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره َُ تب-ْ ُ يكْ رم-َُ ُ يكْ َ ُيكتب الدرس: تقول، ُ ُ َُ. 

َوخلق : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ َفهنا الفعل هو خلق وليس خلق فنعرهبا هكذا) ً ضعيفا ُاإلنسانُ ََ َ َخلق: ُِ ِ فعل مـاض : ُ
اعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة يف آخـره، واألصـل نائب ف: ُمبني للمجهول مبني عىل الفتح، اإلنسان

ًخلق اهللاُ اإلنسان ضعيفا َ َ َ َ. 
ُيعرف : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ْ ُفهنا الفعل هو يعرف وليس يعـرف أي هـو مبنـي للمجهـول ) ُ بسيامهم َاملجرمونُ ُِ ْ َ ْ َُ

ُيعرف: فنعرهبا هكذا : َلضمة الظـاهرة يف آخـره، املجرمـونفعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ا: ُ
 .نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد
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 .ثم كام أن الفاعل يكون ظاهرا ومضمرا فكذلك نائب الفاعل يكون ظاهرا ومضمرا، فالظاهر تقدمت أمثلته
َزيد رضب، وإعراهبا: ً ظاهرا، مثلوأما املضمر فقد يكون مسترتا وقد يكون ِ ُ مبتدأ مرفـوع وعالمـة رفعـه : ٌزيد: ٌ

َالضمة الظاهرة يف آخره، رضب فعل ماض مبني عىل املجهول مبني عىل الفتح، ونائـب الفاعـل ضـمري مـسترت : ُ
 .تقديره هو يعود عىل زيد
 ).جلامعة التاء، ونا، ونون النسوة، وألف االثنني، وواو ا ( وأما الضمري الظاهر فهو

ْمثل رضب ِ ْ رضب-ُتُ ِ ْ رضب-َتُ ِ ْ رضب-ِتُ ِ ْ رضب-ُامتُ ِ ْ رضب-مُتُ ِ َّتنُ ْرضب-ُ ِ ْ رضب-ْناُ ِ َ رضب-َنُ ِ ُ رضب-اُ ِ  . اْوُ
ُفنقول يف رضبت ُْ َرضب: ِ ِ ضمري متصل : فعل ماض مبني عىل املجهول مبني عىل السكون التصاله بالتاء، والتاء: ُ

ُل، ونقول يف رضبتاممبني عىل الضم يف حمل رفع نائب فاع ْ ِ فعل مـاض مبنـي عـىل املجهـول مبنـي عـىل : ُِرضب: ُ
ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع نائب فاعـل، واملـيم واأللـف حرفـان : السكون التصاله بالتاء، والتاء

ْرضبوا: داالن عىل التثنية، ونقول يف ُ ِ بـالواو،  فعل ماض مبني عىل املجهول مبنـي عـىل الـضم التـصاله : ُِرضب: ُ
 .ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع نائب فاعل: والواو
َ توعدون إنام: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ْ ٌلواقع ُ فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه : َتوعدون: وإعراهبا) ِ

 .ائب فاعلضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع ن: ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو
ِفاتضح أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل نفسه فال يشكل عليك أمره ُ. 

 .ّاسم مرفوع حل حمل الفاعل املحذوف، ويكون ظاهرا ومضمرا: وتلخص أن نائب الفاعل هو
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو نائب الفاعل ؟-١
 هول أو مبنيا للمعلوم ؟ كيف متيز بني الفعل إذا كان مبنيا للمج-٢
  مثل بمثال من عندك لنائب فاعل مع فعل ماض وفعل مضارع ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّاستخرج نائب الفاعل مما يأيت وبني نوعه هل هو ظاهر أو مضمر 
ِإذا زلزلت األرض زلزاهلا(  ُ ُِ ُ يوم تبىل الرسائر-ِ َِ َ ْ ِ قتل أصحاب األخدود-ُ ُِ َ ٍ تسقى من عني آني-ُ ِ َ ْ ِ مثـل اجلنـة التـي -ٍةُ ُ

َوعد املتقون َ ِ ٍ إنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب -ُ ِ ُ َ َ ُ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ضع األسامء اآلتية يف مجل بحيث يكون كل واحد منها نائب فاعل
 ) ُالرجال -ِ الغالمان-ُ الرسل-َ املتقون-ُاملؤمن( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
ٌّ ينرص عيل-١ ُ َ ُ. 
ُ قد شكرت عىل الذي فعلته-٢ َ َْ ْ ِ ُ. 
ِ يعز الدين باجلهاد-٣ ُ َ ُُ. 
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 )الدرس الثالثون ( 
 

 املبتدأ واخلرب
 

ّقد علمت أن نائب الفاعل هو من املرفوعات وهو اسم مرفوع حل حمل الفاعل املحذوف، ومن املرفوعات أيضا  َ
 .املبتدأ واخلرب

َوقع مسندا إليه وجترداسم مرفوع : املبتدأ فهوفأما   . عن العوامل اللفظيةّ
 .وقع مسندا إىل املبتدأٌاسم مرفوع : واخلرب هو

ٌزيد قائم، فزيد اسم مرفوع، مسند إليه ألنه أسند ونسب إليه القيام، وقد جترد عـن العوامـل اللفظيـة أي مل : مثل ٌٌ
ٌقام زيد، فزيد هنا فاعل مرفوع مسند إليه القيام ولكن قد سبقه : لنايسبقه عامل ملفوظ سبب له الرفع، بخالف قو َ

 .عامل لفظي وهو الفعل قام فهو الذي قد رفعه، أما املبتدأ فلم تسبقه كلمة جتلب له الرفع
 خمـرب وإن شئت قل إن زيدا. ٌمسند) ٌوقائم ( ٌمسند إليه ) ٌفزيد (ٌوقائم هو خرب للمبتدأ ألنه وقع مسندا إىل املبتدأ، 

 .ٌعنه وقائام خمرب به، أي أنه يف املبتدأ واخلرب توجد ذات كزيد خيرب عنها بخرب ما كالقيام
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره : ٌمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره وقائم:ٌفزيد

ٌعمرو جالس : ( وكذا األمثلة التالية ٌعيل شجاع ) ( ٌ ٌجل نشيط الر) ( ٌ ٌالنخلة عالية ) ( ُ ٌالنار حارقـة ) ( ُ ٌحممـد ) ( ُ
ُاإلسالم ديننا ) ( ُاهللاُ ربنا ) ( ٌّنبي ٌالصالة فرض ) ( ُ  فاالسم األول فيها هو املبتدأ وما بعده هو اخلرب) ٌالزنا حرام ) ( ُ
ُحممد رسول اهللاِ : ( قال اهللا تعاىل: مثال مة رفعه الـضمة الظـاهرة يف آخـره، مبتدأ مرفوع وعال: ٌحممد: وإعراهبا) ٌ
 .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، ولفظ اجلاللة مضاف إليه: ُرسول

ِالرجال قوامون عىل النساء : ( قال تعاىل: مثال آخر َ َّ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ُالرجال: وإعراهبا) ُ
َيف آخره، قوامون وع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، والنـون عـوض عـن التنـوين يف االسـم خرب مرف: ّ

 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِحرف جر مبني عىل السكون، النساء: املفرد، عىل
يها بيشء واخلرب هو الـيشء ثم إن عالمة املبتدأ واخلرب هي اكتامل الفائدة هبام فاملبتدأ يمثل الذات التي سيحكم عل

الذي سيحكم به وحتصل اإلفادة به،وهذا ما يعرب عنه باملسند إليه واملسند وعليه فمهام وجدت أن الكلمة التي بعد 
 .ّاملبتدأ ال تعطي اإلفادة فال جتعلنها خربا؛فإن اخلرب هو حمور اإلفادة، فليس يشرتط أن يأيت اخلرب بعد املبتدأ مبارشة

، فزيد هو املبتدأ ولكن الطويل ليس هو اخلرب ألنه ال يتم الكالم وال حتصل الفائدة به فلـو ٌقائمُ الطويل ٌزيد: مثل
َزيد الطويل، وسكت املتكلم فستقول له ما به ؟ فإذا قال لك: قيل لك ُ  .ٌقائم فستحصل اإلفادة به فلذا نعربه خربا: ٌ
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 .تدأ وقائم هو اخلرب أما ما بينهام من الكالم فله إعرابه اخلاص به، فزيد هو املبٌقائم الذي رأيته باألمس ٌزيد: ومثل
 . ، فالرجال مفلحون هذا هو املبتدأ واخلربَمفلحون الذين يطيعون اهللا ورسوله ويتمسكون بدينهم ُالرجال: ومثل

 .، واملسندوالقصد هو تنبيهك عىل أن حتسن التمييز بني اخلرب وبني غريه، وأن تربط ذهنك بفكرة املسند إليه
ٌزيد قائم، واملضمر مثل: ظاهر، ومضمر، فالظاهر مثل: ثم إن املبتدأ قسامن َ نحن قائمون-ٌأنا قائم: ( ٌ ٌ أنت قائم- ُ َ - 

ٌأنت قائمة ٌ أنتن قائامت-َ أنتم قائمون-ِ أنتام قائامن-ِ ٌ هو قائم-َّ ٌ هي قائمة-َ َ هم قائمون-ِ مها قائامن-َ ٌ هن قائامت -ْ َّ( 
 .ضمري منفصل مبني عىل كذا يف حمل رفع مبتدأ: د يف كل ما سبق هووإعراهبا واح

َنحن حمرومونبل : ( قال اهللا تعاىل: مثال ضمري منفصل مبنى عىل الـضم يف حمـل رفـع مبتـدأ، : ُنحن: وإعراهبا ) ُ
 .ردخرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، والنون عوض عن التنوين يف االسم املف: َحمرومون

 . وقد اتضح بام سبق أن املبتدأ واخلرب تارة يكون إعراهبام لفظيا وتارة يكون تقديريا وتارة يكون حمليا
ٌزيد قائم: فاإلعراب اللفظي مثل ِ الزيدان قائامن-ٌ  .أي بالضمة وباأللف وبالواو. َ الزيدون قائمون-ِ

خـرب مرفـوع : ٌمة رفعه الضمة املقـدرة، وحـراممبتدأ مرفوع وعال: ٌالزنا حرام، فالزنا: واإلعراب التقديري مثل
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره

 . وأسامء اإلشارة واألسامء املوصولة- وقد سبقت أمثلتها -واإلعراب املحيل كام يف الضامئر 
ٌ هذه قائمة-ٌهذا قائم: مثل ِ هذان قائامن-ِ ِ هاتان قائمتان-ِ َ هؤالء قائمون-ِ ٌ هؤالء قائامت-ِ ِ. 

 .اسم إشارة مبني عىل كذا يف حمل رفع مبتدأ: وإعراهبا فيام سبق واحد هو
ِ للناس ٌهذا بيان: ( قال اهللا تعاىل: مثال : ٌاسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتـدأ، بيـان: هذا: وإعراهبا) ِ

اسم جمرور بحرف : ِاسحرف جر مبني عىل الكرس، الن: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الالم
 .اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره

ٌالذي أكرمته قائم: ومثل ٌ التي أكرمتها قائمة-ُ ِ اللذان أكرمتهام قائامن-ُ ِ اللتان أكرمتهام قائمتان-ِ  اللذين أكرمتهم -ِ
ٌ الاليت أكرمتهن قائامت-َقائمون َّ. 
فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بالتـاء، : ْمبتدأ، أكرماسم موصول مبني عىل السكون يف حمل رفع : ْفالذي
ضمري متصل مبنـي عـىل الـضم يف حمـل نـصب : ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، واهلاء: والتاء

 .خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌصلة، قائم) أكرمته ( مفعول به وهو العائد ومجلة 
َ هو اسم مرفوع وقع مسندا إليه وجترد عن العوامـل اللفظيـة، وفتلخص أن املبتدأ  ظـاهر ومـضمر، إىل : ينقـسمّ

 .ٌاسم مرفوع وقع مسندا إىل املبتدأ: واخلرب هو
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املبتدأ وما هو اخلرب ؟-١
  ما هي أقسام املبتدأ ؟-٢
 ة مفيدة ؟ مثل بمثال لكل قسم من أقسام املبتدأ يف مجل-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّعني املبتدأ واخلرب فيام يأيت
ُالدين املعاملة(  ٌ الصدق طمأنينة والكذب ريبة-ُ ٌ ُِ ِّ السواك مطهرة للفـم-ُ ٌ ِ خـري النـاس أنفعهـم للنـاس-ُ ُِ ُأكمـل -ُ

ًاملؤمنني إيامنا أحسنهم أخالقا  ًُ َ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :بتدأ يناسبهاجعل كل اسم من األسامء اآلتية خربا مل
 ). ُ مساجد -ٌّ تقي-ِ جماهدان-ٌ فصيحة-ٌعزيز( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
َهؤالء حمسنون  -١ ِ. 
ِ أنتام مستقيامن عىل الطاعة-٢ ِ . 
ٌ الذي يبتسم للناس حمبوب-٣ ِ ُ.     
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 )الدرس الواحد والثالثون ( 
 

 أقسام اخلرب
 

َقد علمت أن املبتدأ هو اسم مرفوع وقع مسندا إليه وجترد عن العوامل اللفظية، وأن اخلرب هو اسم مرفـوع وقـع 
 .ّمسندا إىل املبتدأ ،ثم إن اخلرب ثالثة أقسام

َيكتب الدرسٌ عيل -ُيقرأٌ عمرو –َقام ٌزيد : ( ْالحظ معي هذه األمثلة لة، ْجتد أن اخلرب فيها ليس اسام مفردا بل مج ) ُ
فعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري : َإن قام: فنقول) َقام ( ٌفزيد يف اجلملة األوىل مبتدأ مرفوع، وخربه هو 

ٌمسترت تقديره هو، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للمبتدأ، وأيـضا عمـرو يف اجلملـة الثانيـة مبتـدأ 
ل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعـل فع: إن يقرأ: فنقول) يقرأ ( مرفوع وخربه هو 

ٌّضمري مسترت تقديره هو، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب للمبتدأ، وأيضا عيل يف اجلملة الثالثة مبتدأ 
َيكتب الدرس ( مرفوع وخربه هو   آخره، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف: إن يكتب: فنقول) ُ

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، واجلملة : والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، والدرس
 .الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ

َفاتضح أن اخلرب تارة يكون مفردا مثل قائم يف قولنا زيد قائم، وتارة يكون مجلة مثل زيد قام ٌ ٌ. 
مَخ واهللاُ: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْلقكُ ٍ من تراب َ ْ لفظ اجلاللة مبتدأ مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : اهللاُ: وإعراهبا) ِ

ْفعل ماض مبني عىل الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا، وكم: َالظاهرة يف آخره، خلق الكاف : ُ
عة مبني عىل السكون، واجلملة ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به، وامليم حرف دال عىل اجلام

اسـم جمـرور وعالمـة جـره الكـرسة : ٍحرف جر مبني عىل السكون، تـراب: ِالفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ، من
 .الظاهرة يف آخره

 .مجلة فعلية، ومجلة اسمية: ثم إن اجلملة نوعان
ٌقام زيد: مثل. َّاملصدرة بفعل: فاجلملة الفعلية هي َ كتب زيد الدرس-َ ُ كتب الـدرس، فهـذه مجـل فعليـة ألهنـا -ٌَ َ ِ ُ

ٌزيد قام، وعمرو يقرأ ونحو ذلك عىل ما بيناه: مفتتحة بالفعل، وهي قد تقع خربا عن املبتدأ مثل َ ٌ. 
ٌزيد قائم: مثل. َّاملصدرة باسم: واجلملة االسمية هي ٌ عمرو جالس-ٌ ُ حممد رسول اهللاِ، فهذه مجل اسـمية ألهنـا -ٌ ٌ

 املتكونة من املبتدأ واخلرب هي مجلة اسمية، واجلملة املتكونة من الفعل والفاعل، أو الفعـل مفتتحة باسم، فاجلملة
ٌزيد بيته مجيل : ( واجلملة االسمية هي األخرى قد تقع خربا عن املبتدأ مثل. ونائب الفاعل هي مجلة فعلية ُ ُ ٌفزيد ) ٌ
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ٌنظر يف مجلة بيته مجيل جتد بيته اسم مرفـوع مبتدأ مرفوع ، وقبل أن تكمل إعراب اجلملة ضع إصبعك عىل زيد وا ُ
ٌوهو مسند إليه اجلامل وال يوجد عامل لفظي قبله هو الذي رفعه، وجتد كلمة مجيل اسم مرفوع أسند إىل بيته فهام  ٌ

 بال شك مبتدأ وخربه، فهنا قد يبدو األمر غريبا فاجلملة فيها مبتدآن ولكن أين خرب املبتدأ األول وهو زيد ؟
مبتـدأ مرفـوع : ٌزيـد: إن اجلملة االسمية التي بعده يف حمل رفع خرب فاإلعراب التفصييل للمثـال هـو: بواجلوا

ُوعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، بيته مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، : ُ
عه الضمة الظاهرة يف آخره، واجلملة االسـمية مـن خرب املبتدأ الثاين مرفوع وعالمة رف: ٌواهلاء مضاف إليه، مجيل

 ).زيد ( املبتدأ الثاين وخربه خرب للمبتدأ األول 
ٌعمرو أخوه عامل : ( ومثل ٌ هند أمها صائمة–ٌ ُ ُّ ُ املسلم كتابه القرآن-ٌ ُ ُ ٌ الولد قلمه ضائع-ُ ُ ٌ احلاسوب صنعته متقنة -ُ ُ َ ُُ.( 
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجـع : َالكافرون: وإعراهبا ) َاملونُهم الظَوالكافرون : ( قال اهللا تعاىل: مثال

ضمري منفصل مبني عىل السكون يف حمل رفـع مبتـدأ : ُمذكر سامل والنون عوض عن التنوين يف االسم املفرد، هم
عـن التنـوين يف خرب املبتدأ الثاين مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سـامل والنـون عـوض : َثان، الظاملون

 . خرب املبتدأ األول) َهم الظاملون ( االسم املفرد ، واجلملة االسمية 
ِزيد يف الدار : ( وقد يأيت اخلرب عىل صورة ثالثة فال يكون مفردا وال مجلة مثل فلو الحظت هـذا املثـال لوجدتـه ) ٌ

 ين خربه؟ ًمجلة مفيدة حيسن السكوت عليها قد بدأت باسم مرفوع فيكون مبتدأ، ولكن أ
حرف جر مبني عىل : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، يف: ٌاجلار واملجرور، فزيد: واجلواب هو

 اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، واجلار واملجرور يف حمل رفع خرب: ِالسكون، الدار
ِعمرو يف املسجد: ( ومثل ِ معاوية من الصح-ٌ ِ الكتاب عىل املنضدة-ِابةُ ِ النجاة يف الصدق-ُ ِ العلم يف الصدور -ُ ُ.( 

َزيد عندك( وانظر يف هذه األمثلة  َ َ عمرو أمامك-ٌ َ َ الدار خلفك-ٌ َ َ العصفور فوق الشجرة-ُ َ َ القلم حتت الكريس -ُ ُ( 
 -َ خلـف-َ أمـام-َعنـد( ية ستجدها مجال تامة مصدرة باملبتدأ، وما بعده هو اخلرب ويسمى بالظرف فاألسامء التال

 .تسمى يف علم النحو بالظروف، فنقول يف إعراهبا ظرف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) َ حتت -َفوق
ظرف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره وهو مضاف والكاف مضاف إليه : َمبتدأ مرفوع، عند: ٌفزيد

ْبشبه اجلملة، ويسمى اجلار واملجرور، والظرف والظرف يف حمل رفع خرب، وكذا قل يف البقية ِ   . 
ْوالذين اتقوا : ( قال تعاىل: مثال فعل : اسم موصول يف حمل رفع مبتدأ، اتقوا: الذين: وإعراهبا) َ يوم القيامة َفوقهمَ

 . ظرف منصوب وهو مضاف وهم مضاف إليه وشبه اجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ: َوفاعل صلة املوصول، فوق
 . َفتلخص أن اخلرب ثالثة مفرد،ومجلة، وشبة مجلة،وأن اجلملة اسمية وفعلية،وشبه اجلملة اجلار واملجرور والظرف
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي أقسام اخلرب ؟-١
  ما الفرق بني اجلملة االسمية واجلملة الفعلية ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل قسم من أقسام اخلرب ؟-٣
 

  )١امرين الت( 
 

 :ّعني املبتدأ واخلرب ونوعه يف العبارات التالية
ِنحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم(  ّ ٌ َ اهللاُ ال يضيع أجر املؤمنني -ُ َ ِ اجلنة حتت أقدام األمهات–ُ ِ َ  ).َ املنافقون يف النار -ُ
 

  )٢التامرين ( 
 

ًاجعل كال مما يأيت مبتدأ واجعل خربه مرة مفردا، ومرة مجلة، ومر  :ِة شبه مجلة ً
ِ أصحاب اجلنة -َ الذين آمنوا-ُالتوكل(  ُ    ( 
 

  )٣متارين ( 
 

ِ األعامل بالنيات-١ ُ. 
 . َ اهللاُ يتوىل الصاحلني-٢
َ هؤالء هم املتقون-٣ ِ . 
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 )خالصة الباب ( 
 

 .لضامئر، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولةاألسامء تكون معربة وقد تبنى، فمن املبنيات ا
َما دل عىل متكلم أو خماطب أو غائب، وهو مسترت وظاهر، والظاهر متصل ومنفصل: فالضمري هو ّ. 

 .مثل هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤالء. ما يشار هبا إىل يشء معني: وأسامء اإلشارة هي
 والذين والاليت وتفتقر جلملة بعدها تسمى صلة تشتمل عىل واألسامء املوصولة مثل الذي والتي واللذان واللتان

 .ضمري يرجع إىل االسم املوصول يسمى بالعائد
 .مرفوعة، ومنصوبة، وجمرورة: واملعربات من األسامء ثالثة أقسام

 .الفاعل، ونائب الفاعل، واملبتدأ، واخلرب: فمن األسامء املرفوعة
 .ىل الذي فعل الفعل، ويكون ظاهرا ومضمرااسم مرفوع تقدمه فعله ودل ع: فالفاعل هو

 .اسم مرفوع حل حمل الفاعل املحذوف، ويكون ظاهرا ومضمرا أيضا: ونائب الفاعل هو
 .اسم مرفوع وقع مسندا إليه، وجترد عن العوامل اللفظية، ويكون ظاهرا ومضمرا أيضا: واملبتدأ هو
 .، ومجلة، وشبه مجلةاسم مرفوع وقع مسندا إىل املبتدأ، وهو مفرد: واخلرب هو
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 )تعليقات عىل النص ( 
 

ِباب مرفوعات األسامء ِ ُ 
َاملرفوعات سبعة وهي ٌ َّالفاعل، واملفعول الذي مل يسم فاعله، واملبتدأ، وخربه، واسم كـان وأخواهتـا، وخـرب إن : ُ َُ ُ ُ َِّ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ

ُوأخواهتا، والتابع للمرف َوع، وهو أربعة أشياءِ ُ ُالنعت، والعطف، والتوكيد، والبدل: ِ ُ ُ ُ . 
ِباب الفاعل ( َالفاعل هو) ُ ُاالسم املرفوع املذكور قبله فعله: ُ ْ ُ ُُ َِ َ ُ ِوهو عىل قسمني. ُ ُظاهر، ومـضمر، فالظـاهر نحـو : َ ُ ٍ ٍ

َقولك َقام زيد، ويقوم زيد، وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيد: ِ ُ َ ُ َِ ِ ٌ ُون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم ٌ َ ُُ َ َ
ُالرجال، وقامت هند، وتقوم هند، وقامت اهلندان، وتقوم اهلندان وقامت اهلندات، وتقوم اهلندات، وتقوم اهلنود،  ُ ُ ُ ُُ ُ ِْ ِ ِ ِ ٌ ٌ ُ

َوقام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غالمي، وما أشبه ذلك َ َ ْ َ ُ َِ َ َنحو قولـكُواملضمر اثنا عرش، . َ ِ َبـت، ورضبنـا،  رض": ُ ْ َْ َ ُ
َورضبت، ورضبت، ورضبتام، ورضبتم، ورضبتن، ورضب، ورضبت، ورضبا، ورضبوا، ورضبن ْ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ْ ْ ْ ْْ َُ ُ ُْ َ ِ "  .  

............................................................................................................... 
ِمرفوعات األسامءُباب : ( اب لبيان مرفوعات األسامء، فقال عقد املصنف هذا الب:أقول : ثم أخذ يعددها فقال ) ِ

َاملرفوعات سبعة وهي( ٌ َّالفاعل، واملفعول الذي مل يسم فاعله، واملبتدأ، وخربه، واسم كان وأخواهتا، وخـرب إن : ُ َُ ُ ُ َِّ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ
َوأخواهتا، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء ُ ِ ُ ُوالعطف، والتوكيد، والبدلُالنعت، : ِ ُ  -  الفاعل- هذه السبعة وهي) ُ

 سـيأيت رشحهـا يف كـالم - التوابـع- خرب إن وأخواهتـا- اسم كان وأخواهتا- خرب املبتدأ- املبتدأ-نائب الفاعل
 .املصنف ويقصد بعبارة املفعول الذي مل يسم فاعله هو نائب الفاعل فهذه تسمية أخرى له عند النحاة

َل الفاعل هوُ باب الفاع( ُ ُاالسم املرفوع املذكور قبله فعله : ِ ْ ُ ُُ َِ َ ُ أي يذكر الفعل قبل فاعله فال يصح أن يتقدم الفاعل ) ُ
ِوهو عىل قسمني( عىل فعله  َظاهر، ومضمر، فالظاهر نحو قولك: َ ِ ُ ُ ٍ ُقام زيد، ويقوم زيد، وقـام الزيـدان، ويقـوم : ٍ َ ُ َِ ٌ ٌ

ُالزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الز ََ ِيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم هند، وقامت اهلندان، ِ ِ ٌ ٌُ ُ َْ ُ ُ َ
َوتقوم اهلندان وقامت اهلندات، وتقوم اهلندات، وتقوم اهلنود، وقام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غالمي، وما أشبه  َ ُْ َ ُ َ ُ ُ ُِ ِ َِ َ ُ ُ

ب أن الفاعل قد يرفع بالضمة وباأللف وبالواو، وأنه من األمثلة، والقصد بتنويع هذه األمثلة تعليم الطال) َذلك 
قد يكون مفردا أو مثنى أو مجع مذكر سامل، أو مجع مؤنث سامل، أو مجع تكسري، أو يكون من األسامء اخلمسة وقد 

َنحـو قولـكُواملضمر اثنا عرش، ( يرفع بحركات ظاهرة أو مقدرة  ِ ِ رضبـت، ورضبنـا، ورضبـت، ورضبـت، ": ُ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ
َتام، ورضبتم، ورضبتن، ورضب، ورضبت، ورضبا، ورضبوا، ورضبن ْورضب ْ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ْْ ُ ُ ُْ ظاهر غني عن الـرشح ولكـن )  "َ

ْرضبت َرضب، وأنبه إىل أن  َ، وقد فات املصنف رضبتا للبنتني ضمريا مسترتا والبقية حتوي ضمريا ظاهراحيويانَ َ َ َ.  
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ُباب املفعول الذي مل يسم فاعله ُ ُُ َّ َ ْ ِ 
ُم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعلهاالس: َوهو ُ َ ْ ُُ ِ ْ ُ. 

َفإن كان  ِالفعل ماضيا ضم أوله وكرس ما قبل آخرهْ ِِ َ ُ َُ ُ ُ َّ ُ ِ، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخرهً ِ ِِ َ َُ ُ ً َ َّْ ُ. 
َظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك: ِوهو عىل قسمني ِ ُ ُ ٍ ٌ رضب زيد ": ٍ َ ِ ٌ يرضب زيد " و "ُ ُ َ أكـرم" و "ُ ِ  " و "  ٌرو عمـُ

ُيكرم عم  ."ٌروُ
َواملضمر اثنا عرش، نحو قولك ِ ُ َ َ رضبت ورضبنا، ورضبت، ورضبت، ورضبتام، ورضبتم، ورضبـتن، ورضب، ":ُ َّ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ِ

َورضبت، ورضبا، ورضبوا، ورضبن  ْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ"  . 
............................................................................................................... 

ُباب املفعول الذي مل يسم فاعله (ثم بدأ بـ  ُ ُُ َّ َ ْ َّ وسمي نائب الفاعل باملفعول الذي مل يـسم فاعلـه أي مل يـذكر ألن ) ِ
َفإن كان (أصله مفعول به جيء به بعد حذف الفاعل فأخذ حكم الفاعل وهو الرفع  ُالفعل ماضيا ضْ ً َم أوله وكرس ُ ِ ُ ُ ُ َّ

ِما قبل آخره ِ َرضب : مثل )َ ِ ِوإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ( ُ ِ ِِ َ َُ ُ ً َ َّْ ُ مثل يرضب)ُ َُ. 
َظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك: ِوهو عىل قسمني ( ِ ُ ُ ٍ ٌ رضب زيد ": ٍ َ ِ ٌ يرضب زيد " و "ُ ُ َ أكرم عم" و "ُ ِ  " و " ٌروُ

ُيكرم عم َواملضمر اثنا عرش، نحو قولـك(لني للاميض واملضارع مثل بمثا)  " ٌروُ ِ ُ َ َ رضبـت ورضبنـا، ورضبـت، ":ُ ُ ُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ
َورضبت، ورضبتام، ورضبتم، ورضبتن، ورضب، ورضبت، ورضبـا، ورضبـوا، ورضبـن  ْ ُ َ َ َ َّ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ظـاهر غنـي عـن   )"ِ

ْرضبت َرضب، والرشح ولكن أنبه إىل أن   والبقية حتوي ضـمريا ظـاهرايعرب نائب فاعل ا  ضمريا مسترتحيويانَ
  .يعرب نائب فاعل أيضا

َوقد فات املصنف رضبتا للبنتني، فالتاء حرف للتأنيث واأللف هي نائب فاعل َ ِ ُ.  
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ِباب املبتدأ واخلرب ِ ُ 
ُاالسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية، واخلرب هو: ُاملبتدأ هو ُِ ِ ْ َسند إليه، نحو قولكُاالسم املرفوع امل: ُ ِ ُِ ٌ زيـد ": ُ

ِ الزيدان قائامن " و "ٌقائم  َ الزيدون قائمون " و "ِ َ". 
ِواملبتدأ قسامن َظاهر، ومضمر؛ فالظاهر ما تقدم: ُ ُ ٌ َ ذكره، واملضمر اثنا عرش، وهيٌّ ُ ِأنـا، ونحـن، وأنـت، وأنـت، : ُُ َ ُ

َّوأنتام، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، ومها، وهم، وهن،  َ َّْ َ ُ ُ َنحو قولكُ ِ َ نحن قائمون" و "ٌ أنا قائم": ُ َ وما أشبه ذلك"ُ َ. 
ِواخلرب قسامن َمفرد، وغري مفرد؛ فاملفرد نحو قولك : ُ ِ ٍُ ُ ٌ زيد قائم "ٌُ ٌ". 

َوغري املفرد أربعة أشياء ُ ِ َاجلار واملجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، واملبتدأ مع خربه، نحـو قولـك : ُ ِ ِ ُِ َ َِ ُ ِ ُ ُ ُ ٌ زيـد يف "ُّ
ٌلدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبةا ِ ُ ُُ ٌ ٌ ٌَ َ ِ"  . 

............................................................................................................... 
ِاملبتدأ واخلرب ُباب (ثم بدأ بـ  ُاالسـم : ُاملبتدأ هو(بتدأ دائام فقال  ومجع مرفوعني يف باب واحد ألن اخلرب يالزم امل)ِ

ِاملرفوع العاري عن العوامل اللفظية ِ ْ  معنى العاري هو املجرد فاملبتدأ ليس له عامل ملفوظ يذكر قبله يقوم برفعه ) ُ
ِاالسم املرفوع املسند إليه: ُواخلرب هو(عىل ما بيناه  ُ أ ولـيس الضمري يف إليه راجع إىل املبتدأ أي املـسند إىل املبتـد)  ُ

َنحو قولك (قصده أن اخلرب يكون مسندا إليه ألن املبتدأ هو املسند إليه واخلرب مسند  ِ ِ الزيـدان " و "ٌقـائم ٌ زيد ": ُ
َ الزيدون قائمون " و "ِقائامن  هذه األمثلة الثالثة كلها مفردة ألننا نقصد باملفرد يف باب املبتدأ واخلـرب هـو مـا   )"َ

 . املفرد هنا الواحد واملثنى واجلمع فتنبهليس مجلة وال شبهها فيشمل
ِواملبتدأ قسامن( َظاهر، ومضمر؛ فالظاهر ما تقدم: ُ ُ ٌ ُ ذكرهٌّ َ من قوله زيد قائم، والزيدان قائامن، والزيدون قائمون) ُ َ ِ. 
َواملضمر اثنا عرش، وهي( َأنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنتام، وأنتم، وأنتن، وهو، وهي، ومها، و: ُ َ َّ ُُ ُ ُ ِ ُهم، وهن، نحـو َ َّ ْ

َقولك َ نحن قائمون" و "ٌ أنا قائم": ِ َ وما أشبه ذلك"ُ  .َمن األمثلة نحو أنت قائم وأنتام قائامن وهم قائمون)  َ
ِواخلرب قسامن ( َمفرد، وغري مفرد؛ فاملفرد نحو قولك : ُ ِ ٍُ ُ ٌ زيد قائم "ٌُ  . ويعني باملفرد ما ليس مجلة وال شبهها )"ٌ
ِوغري املفرد أرب ( َعة أشياءُ ِاجلار واملجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، واملبتـدأ مـع خـربه: ُ ِِ َ َُ ِ ُ ُ ُ وبعبـارة خمتـرصة  ) ُّ

َ نحو قولك  ( اجلملة وشبه اجلملة ِ ٌ زيد يف الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة"ُ ِ ُ ُُ ٌ ٌ ٌ ٌَ َ املثال األول )  "ِ
 .  ث للجملة الفعلية، والرابع للجملة االسميةللجار واملجرور والثاين للظرف والثال
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 )الدرس الثاين والثالثون ( 
 

  وأخواهتاَ كان- العوامل الداخلة عىل املبتدأ واخلرب
 

ًقد علمت أن من املرفوعات املبتدأ وخربه، وأن املبتدأ يكون جمردا عن العوامل اللفظية، وهنالك عوامل قد تدخل  ِ
 .ولنبدأ بأوهلا) َّ وظن وأخواهتا -َّ وإن وأخواهتا-َكان وأخواهتا: ( تحدث تغيريا فيهام، وهيعىل املبتدأ واخلرب ف

ٌزيد قائم: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ عمرو جالس -ٌ ٌ البستان مجيل-ٌ جتد ثالث مجل متكونـة مـن مبتـدأ وخـرب ) ُ
ًكان زيد قائام: ( صارت هكذا) َكان ( مرفوعني فإذا دخلت عليها  ٌ ً عمرو جالـسا َ كان-َ ً كـان البـستان مجـيال -ٌ ُ َ (

َفنالحظ أن االسم األول بعد كان مرفوع، واالسم الثاين منصوب، فهذا هو عمل كان رفع املبتدأ ونصب اخلـرب َ .
اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض ناقص مبني عىل الفتح، زيد: َكان: ونقول يف اإلعراب

ًيف آخره، قائام  . خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره:ِ
فاملبتدأ واخلرب مرفوعان وبعد دخول كان عليهام يصري األول مرفوعا، والثاين منصوبا، وال نقول فيهام مبتدأ وخرب 

َبل اسم كان، وخرب كان، بقي أن نعرف مل وصفت كان بالنقصان يف قولنا فعل ماض ناقص ؟ َ َ 
ٌيتم معناها إال باملنصوب أي أنه ال حيصل هبا مع املرفوع مجلة مفيدة مثل كـان زيـد، وتـسكت ألنه ال : واجلواب َ

ٌّقام زيد، ونام عمرو، واستيقظ عيل فهذه أفعـال تامـة حلـصول الكـالم : فيبقى السامع ينتظر اخلرب بخالف قولنا ٌ َ ٌَ
 .هنا ال تكتفي بزيد وحتتاج لقائم لتحصل اإلفادةٌكان زيد قائام فكان ناقصة أل: املفيد بالفعل وفاعله فقط، فإذا قلنا

ًكان الناس أمة: ( قال اهللا تعاىل: مثال اسـم : ُفعل ماض ناقص مبني عىل الفـتح، النـاس: َكان: وإعراهبا) ً واحدة َُ
 .صفة ألمة: ًخرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، واحدة: ًكان مرفوع بالضمة الظاهرة ، أمة

ْ اعلم أن املضارع واألمر من كان يعمالن نفس العمل أي يكون وكن مثلثم ُ ُيكون زيد قائام وإعراهبا يكون: ِ فعل : ٌُ
 .خرب يكون منصوب: اسم يكون مرفوع، قائام: ٌمضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، زيد

ْوكن قائام، فكن  .خرب منصوب: ن ضمري مسترت تقديره أنت، قائامفعل أمر ناقص مبني عىل السكون، واسم ك: ْ
 -َّ كنتن- كنتام- كنتم- كانا-كانوا: ومثلام أن املبتدأ قد يكون ظاهرا ومضمرا فكذلك اسم كان ويكون وكن مثل

َ أكون ونحو ذلك، تقول-َيكونون ًكنت مرسعا: ُ فعل ماض ناقص مبني عىل الـسكون التـصاله بالتـاء، : فكان: َ
 .َخرب كان منصوب بالفتحة الظاهرة: ًصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع اسم كان، مرسعاضمري مت: والتاء

ًكان زيد قائام: ومثلام أن اخلرب يكون مفردا ومجلة وشبه مجلة، فكذلك خرب كان مثل َ كان عمرو يكتب الدرس-ٌ ُ ٌ- 
ٌكان بكر أبوه قائم ِ كانت ليىل عندك-ٌ كان عيل يف البيت-ٌُ َ َْ. 
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َإن الذين يكسبون اإلثم سيجزون بام : (  تعاىلقال اهللا: مثال َ َُّ ََ فعل مـاض نـاقص : ُكانوا: وإعراهبا ) َكانوا يقرتفونِ
فعـل : َضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع اسم كان، يقرتفـون: مبني عىل الضم التصاله بالواو، والواو

ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع : اومضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال اخلمسة، والو
 .َيف حمل نصب خرب كان) َيقرتفون ( فاعل، ومجلة 

َفاملقصود بأخواهتا نظرياهتا يف العمل فمثلام أن كان فعل ماض نـاقص ) كان وأخواهتا ( ثم إنه قد مر عليك عبارة 
 - أضحى-َ أصبح-أمسى: ( اب وهييرفع املبتدأ وينصب اخلرب فكذلك توجد أفعال أخرى هلا نفس هذا اإلعر

َ ما فتئ-َّ ما انفك-َ ما زال-َ ليس-َ صار-َ بات-َّظل َ ما برح-ِ َفمجوعها مع كان ثالثة عرش فعال هي) َ ما دام -ِ َ: 
ِكان العمل شاقا يف النهار:  مثلَكان -١ ً  . وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف الزمن املايض. َُ
ّحارا ، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت املساء أي وقت املساء اجلو حارُّأمسى اجلو :  مثل أمسى-٢ ً. 
ًأصبح اجلو ممطرا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الصباح:  مثلَأصبح -٣ ُّ َ. 
ًأضحى الشارع مزدمحا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الضحى:  مثلأضحى -٤ ُ. 
 .ٌ زيد صائام، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت النهارَّظل:  مثلَّظل -٥
ًبات الفقري جائعا، وهي تدل عىل اتصاف االسم باخلرب يف وقت الليل:  مثلَ بات-٦ ُ َ. 
ًصار الطني حجرا، وهي تدل عىل التحول أي حتول الطني إىل احلجر:  مثلَصار -٧ ُ َ. 
ًليس عمرو جالسا، وهي تدل عىل: مثلَ ليس -٨ ٌ  . نفي احلال أي هو ليس جالسا اآلن ويمكن أن جيلس بعدَ
َّما زال الكافر معاندا وهي تدل عىل االستمرار أي استمر الكافر معاندا والفعل هو زال وما نافية:  مثلَما زال -٩ ُ َ. 
َّما انفك احلر شديدا، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو انفك وما حر:  مثلَّما انفك -١٠ ًَّ  .ف نفيُ
َما فتئ -١١ ِ َما فتئ عيل شجاعا، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو فتئ وما حرف نفي:  مثلَ َُّ ِ. 
َما برح -١٢ َما برح املطر هاطال، وهي تدل عىل االستمرار أيضا والفعل هو برح وما حرف نفي:  مثلَِ َُ   . 
ٌ مثل لن أعمل ما دام زيد جالسا، وهي تدل عَما دام -١٣ َ َىل االستمرار يف تلك املدة، والفعل هو دام، وما حرف َ

 .َ برح يالزمها النفي،ودام تالزمها ما الدالة عىل املدة-َ فتئ-َ انفك-َدال عىل املدة فاتضح أن أفعال االستمرار زال
ْوغري املايض من هذه األفعال يعمل عمل املايض مثل يكون وكن ويميس وأمس ويصبح وأصبح ُِ َ  إلـخ ولكـن.. ِ

 .ليس هلام سوى املايض يف لغة العرب) ليس وما دام ( أفعال االستمرار مل يرد هلا سوى املضارع مثل ما يزال، و
 مـا -َ مـا زال-َ لـيس-َ صار-َ بات-َّ ظل- أضحى-َ أصبح- أمسى-َكان: ( فتلخص أن األفعال الناقصة وهي

َ ما برح-ِ ما فتئ-َّانفك  .رب عىل أهنام اسمها وخربهاترفع املبتدأ وتنصب اخل) َ ما دام -ِ
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 )األسئلة (     
 

 َ يف ضوء ما تقدم ما هو عمل كان وأخواهتا ؟-١
  ما هي أخوات كان ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكان وأخواهتا يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :َّبني اسم وخرب كان وأخواهتا فيام يأيت
ًإنه كان توابا(   ْ وتكون اجلبال كالعه-َ ِ ُ ِن املنفوشُ ً أو يصبح ماؤهـا غـورا-ِ ُ َ وال يزالـون خمتلفـني-َ ُ ظـل وجهـه -َ ُ َّ

ًمسودا َّ َ ْ ً وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا-ُ ُ ِ َ قالوا لن نربح عليه عاكفني-ِ َ ٍ أليس الصبح بقريب -ْ ُ َ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :أدخل كان وأخواهتا عىل كل مجلة من اجلمل التالية
ٌالنهر مرتفع(  ٌ العامل نشيط-ُ ٌ النور ضعيف -ُ ُ.( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
َ قد كنتم حتسنون العمل-١ َ ُ ْ. 
ٍ ما تزال األمة بخري-٢ ُ ُ  . 
ُ ليس اإليامن بالتمني-٣ َ. 
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 )الدرس الثالث والثالثون ( 
 

 َّإن وأخواهتا
 

تدخل عىل املبتدأ واخلرب فرتفع األول اسام هلا وتنصب الثاين خربا هلا، ومن العوامـل  أن كان وأخواهتا َقد علمت
 . وأخواهتاَّالتي تدخل عىل املبتدأ واخلرب إن

ٌزيد قائم: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ عمرو جالس -ٌ ٌ البستان مجيل-ٌ جتد ثالث مجل متكونـة مـن مبتـدأ وخـرب ) ُ
ٌإن زيدا قائم: (  صارت هكذا)َّإن ( مرفوعني فإذا دخلت عليها  ً ٌ إن عمرا جالس-َّ ً ٌ إن البستان مجيل -َّ َ فـنالحظ ) َّ

َّأن االسم األول بعد إن منصوب، واالسم الثاين مرفوع، فهذا هو عمل إن نصب املبتدأ ورفع اخلرب َّ . 
المة نصبه الفتحـة َّاسم إن منصوب وع: ًحرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب ، زيدا: َّإن: ونقول يف اإلعراب

 .َّخرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌالظاهرة يف آخره، قائم
 .َّفاملبتدأ واخلرب مرفوعان وبعد دخول إن عليهام يصري األول منصوبا هو اسمها، والثاين مرفوعا هو خربها

ٌزيد قائم ف: ومعنى التوكيد هو تقوية ثبوت اخلرب للمبتدأ، فإذا قلنا ٌقد حكمنا بثبوت القيام لزيد، فإذا حصل شك ٌ
َّإن زيدا قائم فأفادت إن توكيد احلكم بالقيام عىل زيد: من السامع أو تكذيب هبذا اخلرب قلنا ً ٌَّ. 

م اهللاُ: ( قال اهللا تعاىل: مثال َّإن ربكُ اسـم إن : َّحـرف توكيـد ينـصب االسـم ويرفـع اخلـرب، رب: َّإن: وإعراهبا ) َّ
نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وامليم حرف دال عىل اجلمع، منصوب وعالمة 

 .لفظ اجلاللة خرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة عىل آخره: اهللاُ
َإنك: َّومثلام أن املبتدأ قد يكون ظاهرا ومضمرا فكذلك اسم إن مثل َّ إنكـن-َّ إنكم-َّ إنكام-َّ  -َّ إهنـام-َّ إهنـا-َّإنـه-ّ

َّ إهنن، تقول-َّإهنم َّإنك قائم، فإن: َّ ٌ َ ضمري متـصل مبنـي عـىل : حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، والكاف: َّ
ٌالفتح يف حمل نصب اسم إن، قائم  .َّخرب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: َّ

ٌإن زيدا قائم:  مثلَّومثلام أن اخلرب يكون مفردا ومجلة وشبه مجلة، فكذلك خرب إن ً َ إن عمرا يكتب الـدرس-َّ ُ ً َّ إن -َّ
ٌبكرا أبوه قائم ِ إن عليا يف البيت-ُ ً ِ إن ليىل عندك-َّ َ َّ. 

َحيب املحسننيَّإن اهللاَ : ( قال اهللا تعاىل: مثال لفـظ : حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلـرب، اهللاَ: َّإن: وإعراهبا ) ُ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ُ نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، حيبَّاجلاللة اسم إن منصوب وعالمة

مفعول به منصوب وعالمـة نـصبه : َالظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا، املحسنني
 .َّيف حمل رفع خرب إن) َحيب املحسنني ( الياء ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة الفعلية 
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َّأن: ( فاملقصود بأخواهتا نظرياهتا يف العمل وهي) َّإن وأخواهتا (  قد مر عليك عبارة ثم إنه َّ لكن-َ َّ كأن-ِ  -َ ليـت-َ
 :َّفمجوعها مع إن ستة أحرف هي) َّلعل 
ٌإن زيدا قائم، وهي تدل عىل التوكيد:  مثلَّإن -١ ً َّ. 
َّأن -٢ ٌعلمت أن احلق منترص، وهي تدل عىل التوكيد:  مثلَ َ َّ َ َّ أيضا، ولكنهـا ال تقـع يف بدايـة اجلملـة بخـالف إن ُ

ُاملكسورة، لذا جتد أن مسبوقة بلفظ مثل علمت أو سمعت ونحو ذلك ُ َّ َ. 
ْوشهدوا : ( َقال اهللا تعاىل: مثال ُ ِ ٌّأن الرسول حقَ َ َّ فعل مايض مبني عىل الضم التصاله بالواو، : ُشهدوا: وإعراهبا ) َ

َّكون يف حمل رفع فاعل، أنوالواو ضمري متصل مبني عىل الس : َحرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، الرسول:َ
ٌّاسم أن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره،حق َّ َّخرب أن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره:َ َ 

َّلكن -٣ ٌالبيت جديد لكن األثاث قديم، وهي تفيد االستدراك ومعناه:  مثلِ َ َّ ٌ الـسامع مـن فهـم يشء غـري منـع : ُ
مقصود، ففي املثال حينام يسمع املخاطب أن البيت جديد قد يتوهم أن كل مـا فيـه جديـد فلـذا يرجـع املـتكلم 

ٌّلكن األثاث قديم، ومثله زيد شجاع لكنه بخيل، والفيل حيوان ضخم لكنه نبايت: ويستدرك قائال ٌ ٌّ ٌٌ َُ ٌ َّ ٌ. 
َّولكن الشياط: ( قال اهللا تعاىل: مثال حرف اسـتدراك ينـصب االسـم ويرفـع اخلـرب، : َّلكن: وإعراهبا ) َني كفرواِ

 .فعل ماض والواو ضمري الفاعل واجلملة يف حمل رفع خرب:َّاسم لكن منصوب بالفتحة الظاهرة، كفروا: َالشياطني
ٌكأن الصبي قمر، وهي تفيد التشبيه كتشبيه الصبي بالقمر:  مثلَّنَكأ -٤ َّ َّ. 

ُكأهنم ل: ( اىلقال اهللا تع: مثال ُ َّ َؤ مُلْؤَ َّكأن: وإعراهبا ) ٌكنونٌ ضمري : حرف تشبيه ينصب االسم ويرفع اخلرب، واهلاء: َ
ٌمتصل مبني يف حمل نصب اسم كأن وامليم حرف للجمع، لؤلؤ َّ َّخرب كأن مرفوع بالضمة، مكنون: َ  .صفة لؤلؤ: َ

ٌليت الشباب عائد، وهي تدل عىل التمني: مثلَليت  -٥ َ َ. 
ِليت قوميَقال يا : ( قال اهللا تعاىل: لمثا : حرف متن ينصب االسم ويرفع اخلرب، قومي: َليت: وإعراهبا ) َ يعلمونَ

 فعل وفاعل، واجلملة يف حمل رفع خرب:َاسم ليت منصوب بفتحة مقدرة،وهو مضاف والياء مضاف إليه،ويعلمون
ٌلعل املسافر قادم، وهي تفيد الرتجي ومعنا:  مثلَّ لعل-٦ َ توقع حصول اليشء، والفرق بني التمني والرتجي هو : هَّ

. أن التمني طلب أمر بعيد املنال قد ال يقع أبدا كعود الشباب بخالف الرتجي فهو توقع حصول يشء قريب املنال
ٌلعل الساعة قريبَوما يدريك : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ حرف ترج ينصب االسم ويرفـع اخلـرب، : َّلعل: وإعراهبا ) َّ

 .َّخرب لعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: ٌاسم لعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، قريب: َالساعة
َّ أن-َّإن( َّفتلخص أن األحرف الستة  َّ كأن-َّ لكن-َ  .تنصب املبتدأ اسام هلا وترفع اخلرب خربا هلا) َّ لعل -َ ليت-َ

 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١١٤  

 )األسئلة (     
 

 َّ إن وأخواهتا ؟ يف ضوء ما تقدم ما هو عمل-١
َّ ما هي أخوات إن ؟-٢ َ 
َّ مثل بمثال من عندك إلن وأخواهتا يف مجلة مفيدة ؟-٣ ِ 
 

  )١التامرين ( 
 

 : وأخواهتا فيام يأيتَّإنَّبني اسم وخرب 
ُ إن اهللاَ اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم( َ َُّ َ َ ِ إن جهنم كانت مرصادا-ِ ْ َ م تتقون-َّ َ لعلكُ ُن اهللاَ شـديد َ واعلموا أ-َّ َّ

ٌ كأهنم محر مستنفرة-ِالعقاب ِ ٌ َُّ َّ وما رميت إذ رميت ولكن اهللاَ رمى -ُ َ َْ .( 
 

  )٢التامرين ( 
 

َّأدخل إن وأخواهتا عىل كل مجلة من اجلمل التالية ْ َ: 
ٌاحلق منترص(  ٌ الباطل زاهق-ُ ٌ اإليامن نور -ُ ُ.( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
َ إن املتقني-١  .  ٍ هللاِ يف جناتَّ
ٌ كأن املؤمنني يف اجلنة بدور-٢ ُ ِ َ َّ . 
ِ لعيل أسافر يف الغد-٣ ُ ِّ  . 
   
 
     

   



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١١٥  

 )الدرس الرابع والثالثون ( 
 

 َّ ظن وأخواهتا
 

ا هلـا، ومـن العوامـل َّ أن إن وأخواهتا تدخل عىل املبتدأ واخلرب فتنصب األول اسام هلا وترفع الثاين خربَقد علمت
َّظنالتي تدخل عىل املبتدأ واخلرب   . وأخواهتاَ

ٌزيد قائم: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ عمرو جالس -ٌ ٌ البستان مجيل-ٌ جتد ثالث مجل متكونـة مـن مبتـدأ وخـرب ) ُ
َّظن( مرفوعني فإذا دخلت عليها  ًظن بكر زيدا قائام: ( صارت هكذا) َ ً ٌ َّ ً ظن عيل عمرا جال-َ ٌّ َّ َ ظن سعيد البستان - ساَ ٌَ َّ

 .َّفنالحظ أن ظن وهو فعل ماض قد رفع فاعال له وبعد الفاعل اسمني منصوبني عىل أهنام مفعوالن به) ًمجيال 
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخـره، : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، بكر: َّظن: ونقول يف اإلعراب

مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه : ً نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، قائاممفعول به أول منصوب وعالمة: زيدا
ٌزيد قائم: الفتحة الظاهرة يف آخره، واملفعوالن هنا كام ترى أصلهام مبتدأ وخرب ٌ. 

َّفاملبتدأ واخلرب مرفوعان وبعد دخول ظن عليهام يصري املبتدأ هو املفعول به األول، ويصري اخلرب املفعول به الثاين َ. 
َواملضارع واألمر من ظن يعمالن نفس العمل أيضا مثل َّ َ ًيظن بكر زيدا قائام: ِ ً ٌ ً وظن زيدا قائام، والفاعل هنا مسترت -ُ ً َُّ 

ً أظن الساعة قائمةوما: ( قال اهللا تعاىل حكاية عن الكافر: مثال َ ُُّ ُّأظن: وإعراهبا ) َ فعل مـضارع مرفـوع وعالمـة : َ
مفعول به أول منصوب وعالمة ونصبه : َه، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، الساعةرفعه الضمة الظاهرة يف آخر

 .مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًالفتحة الظاهرة يف آخره، قائمة
َظننتك: َّومثلام أن املبتدأ قد يكون ظاهرا ومضمرا فكذلك املفعول به األول لظن مثل ُ ْ ُ ظننتكام-َ ْ ُ ظننتكم -  َ ْ ُ ظننته - َ ْ َ

ُ ظننتها - ْ ُ ظننتهم -َ ْ  .َ ونحو ذلك-َ
َوإين أل( قال اهللا تعاىل حكاية عن فرعون : مثال ْ ًظنه كاذبا ِّ ُُ ُّأظن: وإعراهبا) ُّ ُ فعل مضارع مرفـوع وعالمـة رفعـه : َ

لضم يف حمـل نـصب ضمري متصل مبني عىل ا: الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، واهلاء
 .مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: مفعول به أول، كاذبا

ًظننـت زيـدا : َّومثلام أن اخلرب يكون مفردا ومجلة وشبه مجلة، فكذلك املفعول به الثاين لظن ألن أصله خـرب مثـل ُ ْ
َ ظننت زيدا يكتب الدرس-ًقائام ُ ً ُ ٌظننت زيدا أبوه قائم -ْ ً ُ ِظننت زيدا يف البيت -ْ ً ُ َ ظننته عندك-ْ َ ُُ ْ. 
َوإين أل: (قال اهللا تعاىل حكاية عن فرعون: مثال ْ ُظنهِّ ُّ َ من الكاذبني ُ ُّأظن:  وإعراهبا)ِ فعل مضارع مرفوع وعالمـة : َ

ضمري متصل مبني عـىل الـضم يف حمـل : رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا، واهلاء



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١١٦  

اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جـره اليـاء : َحرف جر مبني عىل السكون، الكاذبني: ِ مفعول به أول، مننصب
ّألنه مجع مذكر سامل، واجلار واملجرور يف حمل نصب مفعول به ثان ألظن َ. 

َّظن وأخواهتا ( ثم إنه قد مر عليك عبارة  َحسب: ( فاملقصود بأخواهتا نظرياهتا يف العمل وهي) َ َالَ خ-َِ َ زعـم-ْ َ َ- 
ْرأى َ َ علم-َ ِ َ وجد-َ َ َ اختذ-َ َ َ جعل-َّ َ  :َّفمجوعها مع ظن تسعة أفعال هي) َ
ٌظن بكر زيدا قائام، وهي تدل عىل الرجحان أي رجحان قيام زيد فالقيام غري متيقن ولكنه راجح:  مثلَّظن -١ َّ. 
َحسب -٢ ٌحسب بكر زيدا قائام، وهي تدل عىل الرجحان أيضا:  مثلِ َ ِ. 
ٌخال بكر زيدا قائام، وهي تدل عىل الرجحان أيضا:  مثلَخال -٣ َ. 
َزعم -٤ ٌزعم بكر زيدا قائام، وهي تدل عىل الرجحان أيضا:  مثلَ َ َ َ. 
ْرأى -٥ َرأى بكر العلم نورا، وهي تدل عىل اليقني،وهي هنا بمعنى علم وأيقن ال بمعنى رأى ذلك بعينه:  مثلَ ٌ َ. 
َعلم -٦ ِ ٌعلم بكر الع:  مثلَ َ ِ  .َلم نورا، وهي تدل عىل اليقني أيضاَ
َوجد -٧ َوجد بكر العلم نورا،وهي تدل عىل اليقني،وهي هنا بمعنى علم ال بمعنى وجدت القلم أي لقيته:  مثلَ َ ٌُ َ َ َ. 
َاختذ -٨ َ َّ ُاختذ بكر زيدا صديقا، وهي تدل عىل التصيري أي صريت زيدا صديقا يل:  مثلِ ً ٌَ. 
َجعل -٩ َ ٌجعل بكر ا:  مثلَ َ َ  .َِ خلشب كرسيا، وهي تدل عىل التصيري أيضاَ

َوجَّإنا : ( قال اهللا تعاىل: مثال : ْفعل ماض مبني عىل السكون التصاله بنا الفاعل، ونا: َوجد: وإعراهبا ) اُناه صابرْدَ
ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به : ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، واهلاء

 .مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره:  صابراأول،
َاختذ اهللاُ إبراهيم خليالو: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ َ لفـظ اجلاللـة : فعل ماض مبني عـىل الفـتح، اهللاُ: َاختذ: وإعراهبا) َّ

المة نصبه الفتح الظاهرة مفعول به أول منصوب وع: َفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، إبراهيم
 .مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: يف آخره، خليال

َجعل لالذي : ( قال اهللا تعاىل: مثال ًم األرض فراشاكَُ فعل ماض مبني عـىل الفـتح، والفاعـل : َجعل: وإعراهبا ) َ
الكاف ضمري متصل مبني عـىل الـضم يف : ُ، كمحرف جر مبني عىل الفتح: الالم: َضمري مسترت تقديره هو ، لكم

مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخـره، : َحمل جر، وامليم حرف دال عىل اجلمع، األرض
 .    مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًفراشا

تـدخل عـىل ) َ جعـل -َاختذ) ( َ وجد -َ علم-رأى) ( َ زعم -َ خال-َ حسب-َظن( فتلخص أن األفعال التسعة 
 .املبتدأ واخلرب فتجعل املبتدأ املفعول به األول، واخلرب املفعول به الثاين



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١١٧  

 )األسئلة (   
 

 َّ يف ضوء ما تقدم ما هو عمل ظن وأخواهتا ؟-١
َّ ما هي أخوات ظن ؟-٢ َ 
َّ مثل بمثال من عندك لظن وأخواهتا يف مجلة مفيدة ؟-٣ ِ 
 

  )١امرين الت( 
 

 : فيام يأيتَّمفعويل ظن وأخواهتاَّبني 
ً ووجدك ضاال فهدى( ً هو الذي جعل الشمس ضياء-َ َ ُ وال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل اهللاِ أمواتا-َ َ َّ َ َ اختذوا دينهم - َ

ًلعبا ِ فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار-ِ َّ َّ ُْ ُِ َ ٍُ ُ ُ إهنم يرونه بعيدا-ْ َ ْ وإين-َّ ُ ألظنك يا فرعون مثبورا َّ َ ُّ َ .( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ْأعرب ما ييل
ِ إن الناس يظنون اخلري يف املؤمن-١ َ َ ََّ. 
َ حيسب الكافرون املسلمني ضعفاء-٢ َ َ ُ . 
ِ رأيت احلق يعلو عىل الباطل-٣ ْ ُ َ ُ  . 
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  ١١٨  

 )الدرس اخلامس والثالثون ( 
 

 فةصال
 

الفاعل، ونائب الفاعل، واملبتدأ وخربه، واسم كان وأخواهتا، وخـرب إن وأخواهتـا : َقد علمت أن املرفوعات هي
 .فهذه املرفوعات هلا إعراهبا املستقل أي ال تكون تابعة لغريها فهي دائام مرفوعة

قبلها مرفوعا رفعت مثلـه وإن وهنالك أسامء تسمى بالتوابع ليس هلا إعراب مستقل بل تقلد ما قبلها فإن كان ما 
 .كان ما قبلها منصوبا نصبت مثله، وإن كان ما قبلها جمرورا جرت مثله

ٌجاء زيد: ( الحظ هذه األمثلة ٍ مررت بزيد -َ املؤمنُ رأيت زيدا-ُ املؤمنَ جتد أن املؤمن وصف لزيد، وقد ) ِاملؤمن ُ
 منصوبا، ووقع جمرورا ملا وقع زيد جمرورا فهو يتبع ما ٌوقع مرفوعا ملا وقع زيد مرفوعا، ووقع منصوبا ملا وقع زيد

 .قبله يف اإلعراب فلذا يسمى بالتابع
 .أي يدل عىل مدح أو ذم أو بيان حال. لفظ يدل عىل وصف يف اسم قبله: فأول التوابع هي الصفة وهي

ُّقام عيل : ( مثل ٍ رست بسيارة-اجبانُ رأيت رجال -ُالشجاعَ ً شاهدت نخلة -ٍ بطيئةُ   ).ٌمجيلٌ هذا كتاب -ًطويلةُ
ٌقام عيل الشجاع، عيل موصوف، والشجاع صفة: ويسمى االسم الذي قبلها باملوصوف ففي قولنا ٌُّ َ. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف : ٌّفعل ماض مبني عىل الفتح، عيل: َقام: نقول يف إعراب املثال األول
 .ا الضمة الظاهرة يف آخرهاصفة مرفوعة وعالمة رفعه: آخره، الشجاع

ٌوقال رجل : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ من آل فرعون ٌمؤمنَ ِ فاعل : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، رجل: َقال: وإعراهبا) ِ
 .صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة يف آخرها: ٌمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، مؤمن

َن اهللاَ ال هيدي القومإ: ( قال اهللا تعاىل: مثال : حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، اهللاَ: َّإن: وإعراهبا ) َ الظاملنيَّ
: حرف نفي مبني عىل السكون، هيـدي: َّلفظ اجلاللة اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، ال

: َ مسترت تقديره هو يعود عىل اهللا، القومفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء، والفاعل ضمري
صفة منصوبة وعالمة نصبها الياء ألهنا مجـع : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، الظاملني

 .َّمذكر سامل، واجلملة الفعلية ال هيدي القوم الظاملني يف حمل رفع خرب إن
ُوال يرد بأسنا : ( قال اهللا تعاىل: مثال َُّ ُّحرف نفي مبني عىل السكون، يرد: ال: وإعراهبا ) َاملجرمنيِعن القوم ُ فعل : َُ

نائب فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه : ُمضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، بأس



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١١٩  

جمـرور اسـم : ِحرف جر مبني عىل السكون، القـوم: ْالضمة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف ونا مضاف إليه، عن
 .صفة جمرورة وعالمة جرها الياء ألهنا مجع مذكر سامل: َوعالمة جره الكرسة  الظاهرة يف آخره، املجرمني

 . ثم إن الصفة تتبع موصوفها يف التعريف والتنكري كام تتبعه يف الرفع والنصب واجلر
)  مؤمن - بيت- سيارة-ب كتا-رجل: ( ونقصد بالنكرة االسم الذي جترد عن األلف والالم ولكنه يقبلها مثل

 ). املؤمن - البيت- السيارة- الكتاب-الرجل: ( فهذه نكرات بدليل أهنا تقبل أل وتصري
 .  أسامء األشخاص نحو زيد، عمرو، عيل، واألسامء التي فيها األلف والالم نحو الرجل، الكتاب: واملعرفة مثل

معرفة مثله، وإذا كان املوصـوف نكـرة وجـب أن فإذا علم هذا فإذا كان املوصوف معرفة وجب أن تكون صفته 
 .تكون صفته نكرة مثله

ُجاء عيل الشجاع، فعيل هو املوصوف وهو معرفة ألنه اسم يدل عىل شخص، وجاءت صـفته : مثل ) الـشجاع ( ٌّ
 .معرفة مثله ألهنا حتتوي عىل األلف والالم

ُقام الولد الصغري، ورأيت العصفور اجلميل، وصعدت : ومثل َُ َ َُ ِاجلبل الشاهق، ومررت باحلصان الرسيعُ ِ ُ َ َ. 
ٌجاء رجل شجاع، فرجل هو املوصوف وهو نكرة لقبوله أل، وجاءت صفته : ومثل ٌ  .نكرة مثله) شجاع ( َ
ٍقام ولد صغري، ورأيت عصفورا مجيال، وصعدت جبال شاهقا، ومررت بحصان رسيع: ومثل ٍ ُ ُ ُ ٌ ٌ َ. 

له، ويسمى االسـم الـذي قبلـه باملوصـوف، والـصفة تتبـع لفظ يدل عىل وصف يف اسم قب: فتلخص أن الصفة
 .املوصوف يف اإلعراب، ويف التعريف والتنكري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٢٠  

 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي الصفة ؟-١
  بم تتبع الصفة املوصوف ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لصفة وقعت مرة مرفوعة، ومرة منصوبة، ومرة جمرورة ؟-٣
 

 ) ١ التامرين( 
 

 :ِّاستخرج الصفة واملوصوف من النصوص اآلتية وبني عالمة اإلعراب
ِمن رش الوسواس اخلناس(  ِ ِ َ وأرسل عليهم طريا أبابيل-ِ ً تصىل نارا حامية-ًَ ٍ فبرشهم بعذاب أليم-ً ٍ ْ ِّ ِ رسول مـن -َ ٌ

ٌاهللاِ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة  ٌ ُ ُُ ً ُ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :يف مجل ثم صفها بوصف مناسب مع ضبط اآلخر بالشكلضع األسامء التالية 
 ). سفينة - السامء- املؤمن- املسجد-هنر( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف-١ ِِ ٌ ُّ ُ. 
َّ إن اهللاَ حيب العبد التقي-٢ َ ُّ    . 
ٌ نزل من السامء مطر غزير-٣ ٌ ِ ِ َ   . 

      
 

   
 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٢١  

 )الدرس السادس والثالثون ( 
 

 النكرة واملعرفة
 

َقد علمت أن الصفة هي لفظ يدل عىل وصف يف اسم قبله، وأن الصفة تتبع املوصوف يف اإلعراب، ويف التعريف 
 .والتنكري، ونريد أن نتحدث هنا بتفصيل عن النكرة واملعرفة

 .اسم يدل عىل يشء معني: ملعرفة هي، وااسم يدل عىل يشء غري معني: فالنكرة هي
ٌجاء رجل: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ قامت امرأة-َ ْ ً رأيت سيارة -َ جتد كلمة رجل وامرأة وسيارة ال تـدل عـىل ) ُ

ٌيشء معني، فرجل لفظ يندرج حتته أفراد كثريون، فال خيتص برجل واحد معني، وكذلك لفظ امرأة يندرج حتتـه 
لك لفظ سيارة يندرج حتته أي سيارة فهذا هو ما نعنيه بالنكرة أن يكون االسم يصدق عىل أي امرأة يف العامل، وكذ

 .  الرجل، املرأة، السيارة: أفراد كثريين وال يدل عىل يشء معني، وعالمة النكرة قبوهلا أل مثل
ٌجاء زيد: ( واآلن الحظ معي هذه األمثلة ُ قامت زينب-َ َ رأيت هذه السيارة -ْ ِ زيد، وزينـب، وهـذه جتد كلمة ) ُ

السيارة تدل عىل يشء معني، فزيد ال يندرج حتته كل رجل بل هذا االسم يدل عىل شخص واحد معني، وكذلك 
كلمة زينب تدل عىل امرأة معينة، وهذه السيارة تدل عىل سيارة حمددة مشار إليها ال غريها، فهـذا هـو مـا نعنيـه 

  : إن املعرفة ستة أنواع هيباملعرفة أن يكون االسم يدل عىل يشء معني، ثم
 .َ، مثل أنا وأنت وهو، وأنتام وأنتم وهم ونحو ذلكما دل عىل متكلم أو خماطب أو غائب:  الضمري وهو-١
َ العلم وهو-٢  - أوربـا- مـرص- بغـداد- هنـد- جـون-زيد( مثل . اسم سمي به شخص أو مكان أو غريمها: َ

 .امء القبائل كلها أعالم وكذلك الكنية كأيب زيد، وأيب عمرفأسامء الناس واملناطق وأس)  متيم - قريش-دجلة
َ اسم اإلشارة مثل هذا، هذه، هذان هاتان هؤالء، نحو جاء هذا الرجل، ورأيت هذه السيارة-٣ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ. 
ُ االسم املوصول مثل الذي والتي واللذان واللتان واللذين، نحو جاء الذي أكرمته، فيدل عىل شخص معني-٤ َ. 
َرف باأللف والالم مثل الرجل، واملرأة، والسيارة، والنخلة، نحو اشرتيت الكتاب، فأنت هنا ال تتحدث  املع-٥ ُ

 .عن أي كتاب بل عن كتاب حمدد يعرفه السامع، فإذا دخلت األلف والالم عىل اسم نكرة جعلته معرفة
عرفة فيكتسب التعريـف بـذلك  املضاف إىل واحد من املعارف السابقة أي أن تأيت باسم نكرة وتصله باسم م-٦

َاشرتيت كتابا، فكتاب هنا نكرة، ولكن إذا قلت: مثل َاشرتيت كتابك فقد صار معينـا أي صـار معرفـة بـسبب : ًُ َ ُ
ٍاشرتيت كتاب زيد، صار معينا واكتسب التعريف بإضافته إىل اسم العلـم : َاإلضافة إىل كاف الضمري، وإذا قلت َ ُ

َاشرتيت كتاب هذا : َوإذا قلت : َالشخص فقد اكتسب التعريف أيضا بسبب اإلضافة إىل اسم اإلشارة وإذا قلـتُ



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٢٢  

ُاشرتيت كتاب الذي زارين باألمس فقد اكتسب التعريف أيضا بإضافته إىل االسم املوصول، وإذا قلت اشـرتيت  ُِ َ
ِكتاب الرجل فقد صار معرفة بإضافته إىل االسم املعرف باأللف والالم َ. 

: مثـل ) باملـضاف إليـه( ويسمى االسم املـضاف غـريه إليـه  )  باملضاف(ف إىل غريه ويسمى االسم الذي أضي
ٍاشرتيت كتاب زيد، فكتاب مضاف، وزيد مضاف إليه، ويكون إعراب املضاف حسب العوامل الداخلـة عليـه،  َ ُ

ِجاء غالم زيد، ورأيت غالم زيد، ومررت بغالم: وأما املضاف إليه فدائام يكون جمرورا مثل ُ ٍُ ٍَ ُ  .ٍ زيدَ
 :ومن هنا نصل لقاعدة مهمة وهي أن االسم جير بأحد ثالثة أسباب

ِسلمت عىل املؤمن:  مثلأن يسبقه حرف جر: أوال ُ. 
ِ نحو سلمت عىل زيد املؤمن فاملؤمن صفة لزيد وصار جمرورا بـسب أنـه تـابع أن يكون تابعا السم جمرور:  ثانيا ٍ ُ

 .للموصوف يف اإلعراب
ِاشرتيت بيت املؤمن، فصار املؤمن جمرورا بسبب املضاف وهو البيت: ليه مثلأن يقع مضافا إ: ثالثا َ ُ. 

 .فإذا رأيت اسام جمرورا ومل يسبقه حرف جر، ومل يكن تابعا السم جمرور، فاعلم أنه قد وقع مضافا إليه
ِقل أعوذ برب : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ والفاعل ضـمري مـسترت فعل أمر مبني عىل السكون، : ْقل: وإعراهبا ) ِالفلقْ

ُتقديره أنت، أعوذ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنـا : َ
اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكـرسة الظـاهرة يف آخـره، وهـو : ِّحرف جر مبني عىل الكرس، رب: الباء

 .الكرسة الظاهرة يف آخرهمضاف إليه جمرور وعالمة جره : مضاف، والفلق
م، : (  مثلكل ضمري اتصل باسم فهو مضاف إليه: وهنا قاعدة يف إضافة الضامئر وهي ِبيتي، بيتـك، بيتـك، بيـتكُ َ

َجاء أخوك، فالكاف هنا ضمري اتصل باسم فيكون مضافا إليه: ومثل) بيته، بيتها، بيتهام، بيتهن  َ. 
َربكَوجاء : ( قال اهللا تعاىل: مثال فاعل مرفوع وعالمة رفعه : ُّفعل ماض مبني عىل الفتح، رب: َجاء: عراهباوإ ) ُّ

 .ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل جر مضاف إليه: الضمة الظاهرة يف آخره وهو مضاف، والكاف
: فتلخص أن النكرة هي اسم يدل عىل يشء غري معني، وأن املعرفة اسم يدل عىل يشء معـني، وهـي سـتة أقـسام

العلم، واسم اإلشارة، واالسم املوصول، واملعرف باأللف والالم، وما أضـيف إىل واحـد مـن تلـك الضمري، و
 .املعارف

 
 
 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي النكرة وما هي املعرفة ؟-١
  ما هي أنواع املعارف ؟ -٢
  مثل بمثال من عندك لكل واحد من املعارف ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :واملعرفة ونوعها فيام يأيتّعني النكرة 
َاحلمد هللاِ رب العاملني(  ِ ً إن هذا القرآن هيدي للتي هي أقوم ويبرش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا -ُ َّ َ َ َِّ َِ َ ُِّ ُ َ

ً ذلك الكتاب ال ريب فيه هد-ًكبريا ِ َ ُ َ للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ىَ َ َِ َ َ .( 
 

  )٢ التامرين( 
 

 :اجعل كل اسم مما يأيت مضافا إىل اسم بعده يف مجلة مفيدة مع ضبط اآلخر بالشكل
 ). سورة - أسد- مفتاح- صالة-إله( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
َ سبح بحمد ربك-١ ِّ ْ ِِّ. 
ٌ قصور اجلنة واسعة-٢ ِ ُ  . 
َ قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون-٣ َِ َ َ. 
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  ١٢٤  

 )الدرس السابع والثالثون  ( 
 

 العطف
 

الـصفة، والعطـف، : َقد علمت أن الصفة هي من التوابع، أي التـي تتبـع غريهـا يف اإلعـراب، والتوابـع أربعـة
 .والتوكيد، والبدل، وقد مىض بيان الصفة فلنتبعها ببيان العطف

ٌجاء زيد ( الحظ معي هذه األمثلة  ً رأيت زيدا -وٌعمروَ ٍ مررت بزيد -ًراوعمُ جتـد أن زيـدا وقـع مـرة  ) وٍوعمرُ
مرفوعا ومرة منصوبا ومرة جمرورا عىل حسب العوامل، وجتد أن عمرا قد تبع زيدا يف اإلعراب بواسطة الواو فهي 

 .قد مجعته مع زيد يف املجيء، ويف الرؤية، ويف املرور به ويف اإلعراب أيضا
ٌجـاء زيـد : عطف، وما بعدها يسمى معطوفا، وما قبلها يسمى معطوفـا عليـه، ففـي قولنـافالواو تسمى حرف  َ

ٌوعمرو، الواو تسمى حرف عطف، وعمرو يسمى معطوفا، وزيد يسمى معطوفا عليه ٌ. 
فعـل مـاض مبنـي عـىل : َجاء: واملعطوف جيب أن يتبع املعطوف عليه يف اإلعراب، نقول يف إعراب املثال األول

: ٌحرف عطف مبني عـىل الفـتح، عمـرو: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، الواو: ٌالفتح، زيد
 .معطوف عىل زيد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره

َّثم إن معنى الواو هنا هو مطلق اجلمع أي هي جتمع بني املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم كاملجيء وال تقتـيض 
ٌذا قلت جاء زيد وعمرو فقد يكون جميئهام معا يف نفس الوقت، وقد يأيت زيد أوال ثم بعده عمـرو أكثر من هذا فإ ٌَ

 .وقد يأيت عمرو ثم بعده زيد
ِوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ َ ُ ُ َواملعنى إذ يرفع إبراهيم وإسامعيل القواعد  ) ُوإسامعيلْ ُ ُ

 .معطوف عىل إبراهيم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ُحرف عطف، وإسامعيل: ِمن البيت، فالواو
ِإيالفهم رحلة الشتاء : ( وقال تعاىل َ معطوف عـىل الـشتاء جمـرور وعالمـة جـره الكـرسة : والصيف ) ِوالصيفِ

 .الظاهرة يف آخره
 :واحلروف التي تقوم بوظيفة العطف تسعة أحرف هي

ٌيد وعمروَ الواو مثل جاء ز-١ ٌ. 
ٌجاء زيد : (  الفاء مثل-٢ ً رأيت زيدا -وٌعمرفَ ٍ مررت بزيد -ًراعمفُ وهي تفيد الرتتيب والتعقيب، ومعنى ) ٍروعمفُ

ٌالرتتيب أن املعطوف وقع بعد املعطوف عليه، ومعنى التعقيب أنه بعده بال مهلة زمنية فإذا قلت جاء زيد فعمرو،  ٌَ
 . وبعده عمرو مبارشة بال تأخرفاملعنى أن الذي جاء أوال هو زيد



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
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ٌجاء زيد : ( َّ ثم مثل-٣ َّثم َ ً رأيت زيدا -وٌعمرُ َّثمُ ٍ مررت بزيد -ًرا عمُ َّثمُ وهي تفيد الرتتيب والرتاخي أي ) ٍرو عمُ
ٌأن بني املعطوف واملعطوف عليه مهلة زمنية فإذا قلت جاء زيد فعمرو، فاملعنى أن الذي جاء أوال هو زيد وبعـده  ٌَ

 .ولكن مل يأت بعده مبارشة وإنام تأخر عنه يف املجيء ووجد فاصل زمني بني جميء األول وجميء الثاينعمرو 
ْ أو مثل-٤ ٌجاء زيد : ( َ ً أكرم زيدا -ٌروأو عمَ ْ ٍ، اقرتض املال من زيـد ًراأو عمِ ْ َ وهـي تفيـد الـشك أو  ) ٍروأو عمـْ

ٌالتخيري فإذا قلت جاء زيد أو عمرو فاملعنى أنك تشك يف ً الذي جاء منهام، وإذا قلت أكرم زيدا أو عمرا فللتخيريٌَ ًْ. 
ْ أم مثل-٥ ٌأجاء زيد : ( َ ً أقرأت كتابا-وٌأم عمرَ ٍ أتزوجت من هند -ً أم جملةَ ِ وهي تفيـد طلـب التعيـني  ) ِأم أختهاَ

ٌوتقع بعد اهلمزة فإذا قلت أجاء زيد أم عمرو فأنت تعلم أن أحدا قد جاء ولكنك ال تدري من هو  . عىل التعينيٌَ
َّ حتى مثل-٦ ُيموت الناس : ( َ َ أكلت السمكة -ُحتى األنبياءُ ِتكلم بأدب مع الناس -َحتى رأسهاُ ٍ ) ِحتـى الكفـارْ

ًويشرتط للعطف هبا أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها، فاألنبياء جزء وبعض من الناس، والرأس جزء من السمكة 
ُغاية يف الكامل أو النقص فإذا قلت يموت الناس حتى األنبياء فـاملعنى والكفار جزء من الناس، وهي تدل عىل ال ُ ُ

ِهو أن األنبياء هم الغاية والنهاية يف الرشف ومع هذا يموتون، وإذا قلت تكلم بـأدب مـع النـاس حتـى الكفـار  ِ ٍ ْ
 .فاملعنى أن الكفار هم الغاية يف النقصان ومع هذا عليك أن تتكلم بأدب معهم

ٌاء زيد ج: (  ال مثل-٧ َ أكرم الصاحلني -ٌروال عمَ َ سلم عىل املسلمني -َال الفاسقنيْ ْ وهي تفيد إثبات  ) َال الكافرينِّ
ٌاحلكم للمعطوف عليه ونفيه عن املعطوف فإذا قلت جاء زيد ال عمرو فقد أثبت املجيء لزيد ونفيته عن عمرو ٌَ َ. 

ْ لكن مثل-٨ ِ ٌما جاء زيد : ( َ َلكن األخيارَرشار ْ ال تصاحب األ-ٌرو عمْلكنَ ٍ ما سلمت عىل زيد -ْ  ) ٍرو عمـْلكـنُ
ٌوهي تفيد إثبات احلكم للمعطوف وإثبات نقيضه للمعطوف عليه فإذا قلت ما جاء زيد لكن عمـرو فقـد أثبـت  ْ ٌ َ
َاملجيء لعمرو ونفيته عن زيد، وإذا قلت ال تصاحب األرشار لكن األخيار فقد أثبـت طلـب الـصحبة لألخيـار  َْ ْ َ

 .قيضه لألرشار وهو عدم الصحبةوأثبت ن
ْ بل مثل-٩ ٌما جاء زيد : ( َ ً ارضب زيدا -ٌروبل عمَ ٍ سلم عىل زيد بل -ًرابل عمْ وهي إما أن تكون بمعنى ) ٍروعمْ

ٍلكن مثل ما جاء زيد بل عمرو فهي هنا بمعنى لكن فتثبت املجيء لعمرو وتنفيه عن زيد، وإما أن تكون بمعنـى  ْ ٌْ ٌَ
ًلنظر عن احلكم السابق للمعطوف عليه وإثباته للمعطوف، فـإذا قلـت ارضب زيـدا بـل اإلرضاب وهو رصف ا ْ ِ َ

 .عمرا فمعناه أنك تعدل عن طلب رضب زيد إىل طلب رضب عمرو
َزيد مل يأكل ويرشب الطعام،فالفعل يرشب جمزوم ألنه معطوف عىل يأكل:قد يعطف الفعل عىل الفعل مثل: تنبيه ْ ْ ٌ  . 

َّ ثم- الفاء-الواو: ( تسعة هيفتلخص أن حروف العطف  ُفإذا عطف هبا عىل ) ْ بل -ْ لكن- ال- حتى-ْ أم-ْ أو-ُ
 .   مرفوع رفع املعطوف، أو عىل منصوب نصب، أو عىل جمرور جر، أو عىل جمزوم جزم



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٢٦  

 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي حروف العطف وما هو املعطوف واملعطوف عليه ؟-١
  ما حكم املعطوف ؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل حرف عطف يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 : فيام يأيت، واملعطوف عليه، واملعطوف،ّعني حرف العطف
ِوالتني والزيتون(  ُ ومجع الشمس والقمر-ِ ُ َ ِ ٍ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم-ُ َ َ ال نريد الذلة بل العزة-ً ٌ أساء زيـد إىل -َُ َ

ِالناس حتى أهله َفعل اخلري ال الرش  ا-ِ َ ْ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :اجعل كل اسم مما يأيت معطوفا بأحد أحرف العطف يف مجلة مفيدة
 ). احلجاب - املؤمنون-الصالة( 

  
  )٣التامرين (      

 

 :أعرب ما ييل
َ إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملرشكني يف نار جهنم-١ ُِ َ ِ ِ ِ َ َّ. 
ُّ أحق الناس بصحبتك أم-٢ َ ِ ِ َك ثم أبوكُ َ. 
ِ حافظوا عىل الصلوات والصالة الوسطى-٣ ِ     . 
 
 

     

   



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٢٧  

 )الدرس الثامن والثالثون ( 
 

 التوكيد
 

َّ ثم- الفاء-الواو( : ٌقد علمت أن املعطوف يتبع املعطوف عليه يف إعرابه وأن حروف العطف تسعة، وهي  -ْ أو-ُ
 .، ومن التوابع التوكيد)ْ بل -ْ لكن- ال- حتى-ْأم

ُجاء امللك نفسه: ( الحظ معي هذه األمثلة ُ ُ رأيت امللك نفسه-َُ َ َ ِ مررت بامللك نفسه -ُ ِ ِ جتد أن كلمة نفس تبعـت ) ُ
َجاء امللك أو رأيت امللك فيتوهم السامع أن : امللك يف اإلعراب وأنه جيء هبا لغرض التوكيد، فقد يقول شخص ُُ َ

الكالم وذكر لفظ امللك سهوا أو أن الذي قد جاء أو رأيته هو وكيل عـن امللـك ال نفـسه ألمهيـة املتكلم غلط يف 
ُجاء امللك نفسه تأكد جميئه بذاته وارتفع احتامل السهو أو إرادة وكيله: امللك فإذا قيل َ. 
 .  لفظ يؤتى به لرفع توهم قد حيصل للسامع: فالتوكيد هو

 :وهذا الرفع للتوهم حيصل بطريقتني
 .ويسمى بالتوكيد املعنوي)  مجيع أو أمجع - كل- عني-نفس: (  وهيباستعامل ألفاظ معينة -١

ُجاء الرجل عينه: مثل َّ ورأيت القوم كلهم-ُ ِ ومررت بالقوم مجيعهم-َ واأللفاظ كل ومجيع وأمجع يؤتى هبا للتأكيد . ِ
ُّء القوم كلهم فقد أكدت عىل إرادة اجلميعَعىل العموم فقد يتوهم السامع أن الذي جاء بعض القوم فإذا قلت جا ُ َ. 

 .فكلمة عني ونفس تؤديان نفس الغرض، وكلمة كل ومجيع وأمجع تؤدي نفس الغرض
ُسار اجليش كله: ومثل ُّ ُ ُ رأيت اجليش كله-َ َّ َ ِ مررت باجليش كله-ُ ِّ ِ ُ. 

ُنقول يف إعراب جاء الرجل عينه ُ ُ اعل مرفوع وعالمة رفعـه الـضمة ف: ُفعل ماض مبني عىل الفتح، الرجل: َجاء: َ
توكيد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، واهلاء ضـمري متـصل : ُالظاهرة يف آخره، عني

 .مبني عىل الضم يف حمل جر مضاف إليه
َرأيت القوم كلهم أمجعني، فكل توكيد أول منصوب وأمجعني توكيد ثان:وقد يؤكد اللفظ بتوكيدين مثل َ ُُ َّ   منصوب  َ

ُفسجد املالئكة : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُكلهَ فاعل : ُفعل ماض مبني عىل الفتح، املالئكة: َسجد: وإعراهبا ) َم أمجعونُّ
توكيد أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وهو : ُّمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، كل

: َ الضم يف حمل جر مضاف إليه، واملـيم حـرف دال عـىل اجلمـع، أمجعـونمضاف، واهلاء ضمري متصل مبني عىل
 .توكيد ثان مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه يعامل معاملة مجع املذكر السامل
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  ١٢٨  

فـسجد : َّويسمى اللفظ الذي حصل به رفع الوهم بالتوكيد، واللفظ الذي أريـد توكيـده باملؤكـد، فقولـه تعـاىل
 .ئكة مؤكد، وكلهم وأمجعون توكيداملالئكة كلهم أمجعون، املال

 . ويسمى بالتوكيد اللفظيبتكرير اللفظ -٢
ٍجاء امللك امللك، أو رأيت زيدا زيدا، أو مررت هبند هند: وهذا النوع الثاين من التوكيد حيصل بإعادة اللفظ مثل ٍ ُ ًُ ً ُ ُ َ. 

ًنقول يف إعراب رأيت زيدا زيدا ً ُ ضمري متصل :  بتاء الفاعل، والتاءفعل ماض مبني عىل السكون التصاله: رأى: ْ
توكيد : ًمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، زيدا: ًمبني عىل الضم يف حمل رفع فاعل، زيدا

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره
َ أولئك املقربون َالسابقونَوالسابقون : (قال اهللا تعاىل: مثال َ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو : َونالسابق: وإعراهبا) ِ

اسم إشارة مبني عىل : ِتوكيد مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، أوالء: َألنه مجع مذكر سامل، السابقون
خرب املبتدأ الثاين مرفوع : َالكرس يف حمل رفع مبتدأ ثان، والكاف حرف مبني عىل الفتح دال عىل اخلطاب، املقربون

 . خرب للمبتدأ األول) أولئك املقربون ( رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة االسمية وعالمة 
)  مجيـع أو أمجـع - كـل- عـني-نفـس: ( معنوي يكون باستعامل ألفاظ معينة وهي: فتلخص أن التوكيد نوعان

 .َّولفظي يكون بإعادة اللفظ، وأن التوكيد يتبع املؤكد يف اإلعراب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٢٩  

 )ألسئلة ا( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو التوكيد ؟-١
  ما الفرق بني التوكيد اللفظي واملعنوي ؟-٢
  مثل بمثال من عندك للتوكيد اللفظي واملعنوي ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّبني التوكيد ونوعه فيام يأيت
ًكال إذا دكت األرض دكا دكا(  ًَّ َّ َ ُُ ِ أولئك علـيهم لعنـة اهللاِ واملالئكـة و-ِ ُ َالنـاس أمجعـنيَ ً إن يف اجلـسد مـضغة إذا -ِ ِ

ُصلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب  ُ ُ َ َ َ َُّ ُّ َ َُ َ ُْ ْ.( 
  

  )٢متارين ( 
 

 :أكد األسامء التالية مرة بتوكيد لفظي ومرة بتوكيد معنوي يف مجل مفيدة
 ). الصالة - الوزير-َاملؤمنون( 
 

  )٣متارين ( 
 

 :يلأعرب ما ي
ُ أقبل الرجال مجيعهم-١ ُ ُ َ   . 
ِّ حافظ عىل الصلوات كلها-٢ ِ ْ. 
ُّ اإلسالم اإلسالم هو الدين احلق-٣ ُ َ ُ ُ. 
 
 

      

   



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٣٠  

 )الدرس التاسع والثالثون ( 
 

 البدل
 

ٌقد علمت أن التوابع أربعة . دا البدل وآن األوان لنبينهالصفة، والعطف، والتوكيد، والبدل، وقد مىض بيان ما ع: َ
َجاء أخوك: ( الحظ معي هذه األمثلة َ أقبل صديقك -ٌ زيدَ ُ َ أكرمت الشيخ -ٌمروعَ َ مررت بابنـك -اّعليُ ِ  ) ٍسـعيدُ

ٌجتد أن الكلمة األخرية يف كل مثال قد وقعت هي املقصودة باحلكم ففي قولنا جاء أخـوك زيـد املقـصود بحكـم  َ َ
 .ٌ أقبل صديقك عمرو املقصود باإلخبار عنه باإلقبال هو عمرو، وهكذا بقية األمثلةاملجيء هو زيد، ويف قولنا

َجاء أخوك زيد، زيد بدل، وأخوك مبدل منه: ًفالكلمة الثانية تسمى بدال، وما قبلها يسمى مبدال منه، ففي قولنا ٌَ َ. 
َجاء أخوك : وكام تالحظ فإن البدل يتبع املبدل منه يف اإلعراب تقول َرأيت أخاك  -ٌزيدَ َ مررت بأخيك -ازيدُ  . ٍزيدُ

 . ويكون هو املقصود باحلكم يف اإلعرابلفظ يتبع ما قبله: فالبدل هو
: الحظ معي هذه األمثلة)  العطف - التوكيد-النعت: ( وبقولنا هو املقصود باحلكم يتميز البدل عن بقية التوابع

َجاء أخوك (  صفة، وجتد أن املقصود بحكم املجيء هو أخوك، والبطل جتد البطل وصفا لألخ فهي تعرب  ) ُالبطلَ
 .كلمة متممة وموضحة له فاملوصوف هو املقصود باحلكم والصفة تابعة

َجاء أخوك (  ُنفسهَ َجتد كلمة نفسه ذكرت للتوكيد فاملقصود بحكم املجيء هو أخوك وجاء كلمة نفسه مؤكـدة  ) ُ
 .كم والتوكيد تابعلذلك املعنى ومرسخة له فاملؤكد هو املقصود باحل

َجاء أخوك (  ُوابنهَ َاألخ وابنه فكالمها قد جاء فليس أحدمها هو : ًجتد أن املقصود بحكم املجيء هو االثنان معا ) ُ
 .املقصود باحلكم دون اآلخر

َجاء أخوك (  يد فزيد يعرب هنا بدال ألنه هو املقصود باحلكم، وإنام ذكرت كلمة األخ ممهدة ومهيأة لذكر ز ) ٌزيدَ
 .أن تذكر يف اجلملة كلمتان تكون األوىل ممهدة والثانية هي األصل واملقصودة باحلكم: فميزة البدل هي

ومن هنا نصل لنتيجة مهمة وهي أنه إذا كانت الكلمة الثانية هي املقصودة بـاحلكم فإنـه يمكـن االسـتغناء عـن 
  ). املبدل منه ووضع البدل مكانهاالستغناء عن( الكلمة األوىل مع صحة املعنى أي أن عالمة البدل 

ٌفيصح أن تقول يف جاء أخوك زيد، جاء زيد، ويف قولنا ٌَ ٌأقبل صديقك عمرو، أقبل عمرو، وهكذا بقية األمثلة: ََ ٌَ ََ َ ُ. 
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من : َفعل ماض مبني عىل الفتح، أخوك: َجاء: نقول يف إعراب املثال األول

مرفوع : بدل: ٌضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل جر مضاف إليه، زيد: سة، وهو مضاف، والكافاألسامء اخلم
 .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٣١  

 :ثم إن البدل أربعة أنواع هي
ٌوهو أن تكون الكلمة الثانية عني الكلمة األوىل مثل جاء أخوك زيـد فـأخوك وزيـد متطابقـان طابق مبدل : أوال َ َ

ٍمررت بابنك سعيد، فابنك وسعيد متطابقان أي أن مصداقهام واحد: السامن يراد هبام واحد، ومثلفهذان ا ِ ُ. 
ِوقال موسى ألخيه : ( قال اهللا تعاىل: مثال فعل مايض مبنـي عـىل : َقال: فهارون هو عني األخ، وإعراهبا) َهارون َ

َفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة، ألخيه: الفتح، موسى اسم : حرف جر مبني عىل الكرس، أخي: الالم: ِ
ضمري متصل مبني عىل الكرس : جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء ألنه من األسامء اخلمسة وهو مضاف، واهلاء

 .بدل جمرور وعالمة جره الفتحة ألنه اسم غري منرصف لكونه علام أعجميا: َهارون: يف حمل جر مضاف إليه
َدنا الرصاط املستقيم ِاه: (  ومثله قول تعاىل ِ الذين أنعمت علـيهم َرصاطَ َ فـرصاط الـذين أنعمـت علـيهم هـو ) َ

 .بدل منصوب بالفتحة، والرصاط مبدل منه ونوع البدل هو بدل مطابق: الرصاط املستقيم، فرصاط
َ القـرآن ُقـرأت:  وهو أن تكون الكلمة الثانية بعضا وجزءا حقيقيا من الكلمة األوىل مثلٍبدل بعض من كل: ثانيا

ِنصفه فنصفه بدل من القرآن ألن النصف بعض من القرآن،والدليل عىل كونه بدال أنه لو قلنا قرأت نصف القرآن  َ ُ َ
َأكلت الرغيف:( صح فيمكن االستغناء عن الكلمة األوىل، ومثل ُ ربعـهُ ِ نظـرت إىل الـسفينة -َ ُ أحـب -ِرشاعهـاُ

ُ يدهٌ تأذى زيد-َأشجارهاَاحلديقة  َأحب الشاة املشوية -َحمركهاَسيارة ُ غسلت ال-ُ َ َجدد األمري القرص-َكتفهاُّ ُ َ  ).َ أكثرهَّ
ًقم الليل إال قليال : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ  .فنصفه بدل منصوب من الليل ) َنصفهْ
ُمثـل أعجبنـي زيـد أخالقـه. وهو أن تكون الكلمة الثانية ليست جزءا حقيقيا بل كاجلزء منـهبدل اشتامل : ثالثا ُ ٌ 

 فأخالقه بدل اشتامل سمي كذلك ألن زيدا يشتمل عىل األخالق وليست األخالق جزءا حمسوسا مثل يده ورجله
ُفقههٌّأعجبني عيل : ( أعجبتني أخالق زيد صح فدل عىل أنه بدل، ومثل: َولو قلت ُعلمهُ أفادين األستاذ -ُ َ سطع -ُ

ُ ضوؤهُالقمر ِشجاعتهِ يعجبني من األسد -ُ ً سألت زيدا -ِ   ).َرائحتهاَ أحب الزهور -ِدينهاٍعن هند ُ
ِقتل أصحاب األخدود : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ َ ِ ذات الوقود ِالنارُ  .فالنار فرست األخدود فهي بدل جمرور منها) َِ
َرأيت األسد احلامر، فأنـت أردت أن تقـول :  وهو أن تريد أن تقول شيئا فتغلط ثم تصحح مثل الغلطبدل: رابعا َ ُ

َاحلامر ولكنك غلطت فقلت األسد ثم صححت فقلت احلامر، ومثلُرأيت  ًرأيت زيدا : ََ  .ٌرسابٌ، هذا ماء ًراعمُ
ُمن يتب هللاِ: قد يقع البدل يف الفعل أيضا مثل: تنبيه ْيغفر اهللاُ له، فهنا الفعل يستغفره جمزوم ألنه بدل من ْ يستغفره َ

ِإن تتق اهللا: يتب فقد فرس التوبة باالستغفار،ومثل ،فتبتعد بدل لتفسريها التقوىْتبتعد ْ ْ عن املحرمات تنل رمحة اهللاِ ِ . 
بدل مطابق، : لفظ يتبع ما قبله يف اإلعراب ويكون هو املقصود يف احلكم، وهو أربعة أنواع: فتلخص أن البدل هو

 .مة املعنىِوبدل بعض من كل، وبدل اشتامل، وبدل غلط، وعالمة البدل صحة حلوله حمل املبدل منه مع استقا
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو البدل ؟-١
  ما هي أنواع البدل ؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل نوع من أنواع البدل ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

ّعني البدل واملبدل منه، وبني نوعه وعالمة إعرابه فيام يأيت ّ: 
ٍأال بعدا لعاد قوم هود(  ٍِ َ لعيل أبلغ األسباب أسبا-ً ِب السموات واألرضُ ِ ٍ وجيعل اخلبيث بعـضه فـوق بعـض-َ َ ََ َ- 

ٍورشوه بثمن بخس دراهم معدودة َ ٍ ٍ ِ يسألونك عن الشهر احلرم قتال فيه-ُ ٍ ِ ِ َ صعدت السيارة القطار -َ َ ُ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ضع الكلامت التالية يف مجل بحيث تقع بدال
 ). عيونه - الطائرة- حلمه-ٌبكر( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ استقم عىل الدين دين اإلسالم-١ ِ ِ ْ . 
َ قرأت السورة أكثرها-٢ َ ُ   . 
ِ أحب من بكر شهامته-٣ ِ ٍِ ُّ ُ. 
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 )خالصة الباب ( 
 

َّكان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظن وأخ: ( العوامل التي تدخل عىل املبتدأ واخلرب هي َّ  ).واهتا َ
 -َ أصـبح-أمـسى: ( ٍفكان فعل ماض ناقص ترفع املبتدأ اسام هلا وتنصب اخلرب خربا هلا، وأخواهتا يف العمل هي

َ ما برح-ِ ما فتئ-َّ ما انفك-َ ما زال-َ ليس-َ صار-َ بات-َّ ظل-أضحى  ).َ ما دام -ِ
َّأن: ( يف العمل هيَّ وإن حرف توكيد ينصب املبتدأ اسام له ويرفع اخلرب خربا له وأخواهتا  َّ كـأن-َّ لكن-َ  -َ ليـت-َ

 ).َّلعل 
 -َ زعـم -َ خـال-َحـسب: (َّوظن فعل ماض ينصب املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن به وأخواهتا يف العمل هـي

 ).َ جعل -َ اختذ-َ وجد -َ علم-رأى
 .الصفة، والعطف، والتوكيد، والبدل: والتوابع أربعة هي

 يف اسم قبله، ويسمى االسم الذي قبلـه باملوصـوف، والـصفة تتبـع املوصـوف يف فالصفة لفظ يدل عىل وصف
 .اإلعراب، ويف التعريف والتنكري

َّ ثم- الفاء-الواو: ( واملعطوف يتبع املعطوف عليه باإلعراب بواسطة حرف من حروف العطف وهي  - ْ أم-ْ أو-ُ
 أو عىل منصوب نصب، أو عىل جمـرور جـر، أو ُفإذا عطف هبا عىل مرفوع رفع املعطوف،) ْ بل -ْ لكن- ال-حتى

 .   عىل جمزوم جزم
ولفظـي يكـون )  مجيع أو أمجع - كل- عني-نفس: ( معنوي يكون باستعامل ألفاظ معينة وهي: والتوكيد نوعان

  .َّبإعادة اللفظ، والتوكيد يتبع املؤكد يف اإلعراب

بـدل مطـابق، وبـدل :  يف احلكم، وهو أربعة أنـواعلفظ يتبع ما قبله يف اإلعراب ويكون هو املقصود: والبدل هو
 .ِبعض من كل، وبدل اشتامل، وبدل غلط، وعالمة البدل صحة حلوله حمل املبدل منه مع استقامة املعنى

 .واالسم منه نكرة ومعرفة
م، الضمري، والعل: فالنكرة هي اسم يدل عىل يشء غري معني، واملعرفة اسم يدل عىل يشء معني، وهي ستة أقسام

 .واسم اإلشارة، واالسم املوصول، واملعرف باأللف والالم، وما أضيف إىل واحد من تلك املعارف
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 )تعليقات عىل النص ( 
 

ِباب العوامل الداخلة عىل املبتدأ واخلرب ِ ِ ِ ُ 
َوهي ثالثة أشياء ُكان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظننت وأخواهت: َُ ُ ُ ُْ َ َ َّ  . اَ

َفأما كان وأخواهتا، فإهنا ترفع االسم وتنصب اخلرب، وهي َ َُّ ُ ُ َكـان، وأصـبح، وأضـحى، وظـل، وبـات، وصـار، : َ َ َّ َ َ
َوليس، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما دام، وما ترصف منها نحو َّ َ َ ََ َِ ِ َ َكان، ويكون، وكـن، وأصـبح، : َ ْ ُ َ

ُويصبح، وأصبح، تقول ْ ُ ُِ ٌكان زيد: َ َ قائام، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلكَ َ َ ًَ ٌ ً  . 
َوأما إن وأخواهتا فإهنا تنصب االسم وترفع اخلرب، وهي َ َ َّ َُّ ُ ُ َّ ُإن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل، تقول: َ َّ َ َّ َّ ََّ َّ ًإن زيـدا : َ َّ ِ

َّقائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن َ ٌُ َّ ََّ ِ َ ِ ً َ لالستدراك، وكـأن للتـشبيه، وليـت ٌَ ِ َِّ َ
ِللتمني، ولعل للرتجي والتوقع ُّ َ َّ ِ َّ ِّ. 

 
............................................................................................................... 

ِ بـاب العوامـل : (ّرب وتغري إعراهبام فقال هذا الباب لبيان العوامل التي تدخل عىل املبتدأ واخل عقد املصنف:أقول ُ
َالداخلة عىل املبتدأ واخلرب وهي ثالثة أشياء َُ ِ ِ ُكان وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظننت وأخواهتا: ِ ُ ُ ُْ َ َ َّ ًمثل كان زيد قائام،  ) َ ٌ َ

ًإن زيدا قائم، ظننت زيدا قائام  ً ً َُّ ْ َ َ فأما كان وأخواهتا، فإهنا ترفع االسـم وتنـص(ٌ َُّ ُ َب اخلـرب، وهـيَ َكـان، وأصـبح، : ُ َ
َوأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وما دام َ ََ َِ ِ َ َ  ظاهر غني عن الرشح  )ََّ

َوما ترصف منها( َّ ْأي ما استخرج وحتول من تلك األفعال مثل كان يترصف منها يكون وكن وكذا البقية  ) َ : نحو(ُ
ُكان، ويكون، وك ُن، وأصبح، ويصبح، وأصبح، تقولَ ْ ُ ُ َ ِْ ًكان زيد قائام، وليس عمرو شاخصا : َ ٌَ َ ً  ومـا (ً أي حارضا )ٌ

َأشبه ذلك  َ ً أصبح اجلو باردا، وأمسى البيت خاليامن األمثلة نحو) َ ًُ ُّ َ. 
َوأما إن وأخواهتا فإهنا تنصب االسم وترفع اخلرب، وهي( َ َ َّ َُّ ُ ُ َّ َإن، وأن، ولكن، وكأ: َ َّ َّ ُن، وليت، ولعل، تقولََّ َّ َ ًإن زيدا : َّ َّ ِ

َقائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك  َ ٌ ِ ً ٌ من األمثلة نحو كأن الولد بـدر )ٌَ َ َّ ومعنـى إن وأن التوكيـد، ولكـن (َّ ُ َّ ََّ ِ
ِلالستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للرتجي والتوقع  ُّ ََّ َّ ِ َّ ِّ َ ِ  هذه الكلـامت،  قد مىض يف الرشح بيان معنى)َِ

ٌوالفرق بني الرتجي والتوقع هو أن الرتجي يكون لألمر املحبوب نحو لعل السامء ماطرة، والتوقع لألمر املكروه  َ َّ
ٌنحو لعل العدو قادم، والقدر املشرتك بني الرتجي والتوقع هو ترقب حصول األمر عن قرب، بخالف التمني فإنه  َّ َّ

 .ناليكون لألمر املستحيل أو البعيد امل
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َوأما ظننت وأخواهتا فإهنا تنصب املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن هلا وهي َّ َ َّ َِّ َ َ َُ ُ ُ ْ ُظننت، وحسبت، وخلت، وزعمت، : َ َ َ ُ ُ ُْ ْ ِ َِ ْ َ ْ َ
ُورأيت، وعلمت، ووجدت، واختذت، وجعلت، وسمعت، تقول ُْ ُ ُ ُ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ ِْ َ ْْ َ َّ ْ ِ ُظننت زيدا قائام، ورأيت عم: َ ًُ ً َْ ا  ومـًصا شاخًراَ

َأشبه ذلك َ َ ْ. 
ِباب النعت ُ 

ُالنعت تابع للمنعوت يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكريه؛ تقول ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٌ َقام زيد العاقـل، ورأيـت زيـدا العاقـل، : ُ ًُ ُ ٌ َ
ِومررت بزيد العاقل ٍ ُ ْ َ. 
َواملعرفة مخسة أشياء ُ ُاالسم املضمر نحو: ُ ُ ُأنا وأنت، واالسم العلم نحو: ُ ُ ُ َزيد ومكة: َ ُ، واالسم املـبهم نحـوٍ هـذا : ُ

ُوهذه وهؤالء، واالسم الذي فيه األلف والالم نحو ُ ُُ ِ ِالرجل والغالم، وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة: ِِ ِ ِ ٍْ َ ُ ِ ِ. 
 

............................................................................................................... 
َوأما ظننت وأخواهتا فإهنا تنصب املبتدأ واخلرب عىل أهنام مفعوالن هلا وهـي(َّدأ بظن وأخواهتا فقال ثم ب َّ َ َّ َِّ َ َ َُ ُ ُ ْ ُظننـت، : َ ْ َ

ُوحسبت، وخلت، وزعمت، ورأيت، وعلمت، ووجدت، واختذت، وجعلت، وسمعت، تقـول ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْْ َ َّ ْ ِ ًظننـت زيـدا : َ َُ ْ َ
َ وما أشبه ذلك ًصا شاخًراُت عمًقائام، ورأي َ َ َمن األمثلة نحو حسبت زيدا قائام، ثم إن املصنف أضاف فعال عارشا ) ْ ً ً َ

ُوهو سمعت نحو سمعت النبي يقول صىل اهللا عليه وسلم، فاملصنف جيعل النبي مفعوال به أوال ومجلة يقـول يف  َّ ُ ُ
َّمعت من أخوات ظن ويعربون النبـي مفعـوال بـه حمل نصب مفعول به ثان، ومجهور العلامء ال جيعلون الفعل س َّ

 .منصوبا، وال يعربون مجلة يقول يف حمل نصب مفعول به ثان، فاجلملة حتتوي عىل مفعول به واحد
ِ بـاب النعـت : (ثم بدأ املصنف بالتوابع وذكر الـصفة أوهلـا فقـال ِ النعـت تـابع للمنعـوت (الـصفة أي ) ُ ٌ أي ) ُ

ِ يف رفعه ونصب(للموصوف  ِ ُه وخفضه وتعريفه وتنكريه؛ تقولِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُقام زيد العاقل، ورأيت زيـدا العاقـل، ومـررت : ِ ُْ َ ََ ًُ ٌ
ِبزيد العاقل  ٍفتبع العاقل زيدا يف إعرابه وتعريفه ومثل قام رجل عاقل، ورأيت رجـال عـاقال، ومـررت برجـل ) ٍ ُ ًُ ً ٌ ٌ َ ً

َواملعرفة مخسة أشياء: (ة والنكرة احتاج لبياهنام فقالٍل فتبعه هنا يف إعرابه وتنكريه، وألنه مل يسبق ذكر للمعرفعاق ُ ُ :
ُاالسم املضمر نحو ُ ُأنا وأنت، واالسم العلم نحو: ُ ُ ُ ُزيد ومكة، واالسم املبهم نحو: َ ُ َ ِهذا وهذه وهؤالء : ٍ  واألسامء )ِ

شـارة ولـو أضـاف املبهمة هي أسامء اإلشارة واألسامء املوصولة ولكن املصنف اقترص يف التمثيل عىل أسـامء اإل
ُ واالسم الذي فيه األلف والالم نحو( األسامء املوصولة هلا كان أوىل  ُ ُُ ْالرجل والغالم، وما أضيف إىل واحد من : ِ ِ ٍ َ ُ ِ ِ

ِهذه األربعة  ِنحو غالمك، وغالم زيد، وغالم هذا الرجل) ِ ُأكرمته، وغالم الذي ٍ  .ِ وغالم الرجلُ
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ِكل اسم شائع يف جنس: ُوالنكرة  ِ ٍ ٍ ُه ال خيتص به واحد دون آخر، وتقريبهُ ُ َُّ َ ٌ ِ ِكل ما صلح دخول األلف والالم عليـه : َِ ِِ ُ َ ُُ َ َ
ِالرجل والفرس: ُنحو ِ. 

ِباب العطف ُ 
َوحروف العطف عرشة وهي ٌ ِ ِالواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وإما، وبل، وال، ولكن، وحتى يف بعـض املواضـع : ُ ِ ِ َّ َ ْ َ ْ َ ُِ َ ْ َ ْ َّ ْ َّ ُِ َ َ ُ

َفإن عطفت َ هبا عىل مرفوع رفعت، أو عىل منصوب نصبت، أو عىل خمفـوض خفـضت، أو عـىل جمـزوم جزمـت ْ َ َ ٍَ ٍ ٍ ْ َ َ ٍ
ٍقام زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمرو: ُتقول ٍ ُ ًُ ٌ ًَ ٌ . 

 
............................................................................................................... 

َكل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد دون آخر : ُوالنكرة( َ ٌٍ ِ ِ ُِّ َ ِ ٍ يقصد بعبارة اجلنس هو جنس الرجل وجـنس ) ُ
املرأة وجنس الشجرة، وجنس الكتاب، وجنس اإلبل ونحو ذلك أي أنواع األشياء فرجل شائع يف جنسه أي هو 

الف زيد وعمرو، فكل لفظ له أفراد مثل رجل، وسيارة وكتاب عام يف نوع الرجل فال خيتص بواحد دون آخر بخ
يسمى جنسا، ورجل شائع يف اجلنس ألنه غري خمتص، وزيد خمتص بواحد من اجلنس فلهذا تعترب كلمة رجل نكرة 

ُوتقريبه ( وكلمة زيد معرفة  ُكل ما (  أي وتقريب تعريف النكرة للمبتدئ أي تسهيلها عليه بذكر عالمة سهلة هلا )ُ
ِصلح دخول األلف والالم عليه  ِِ ُ َُ َ ِالرجـل : ُ نحـو(نحو رجل وفرس فإنه يصلح دخول األلـف والـالم علـيهام  ) َ

 . َّ فكل اسم يقبل األلف والالم  ويتعرف هبا فهو نكرة)ِوالفرس 
َ باب العطف وحروف العطف عرشة وهي(ثم بدأ بالتابع الثاين وهو املعطوف فقال  ٌ ِ ُِ ُالواو، والفـاء: ُ ْ، وثـم، وأو، ُ ََ َّ ُ

َّوأم، وإما  ِْ َّالكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف، وهذا هو رأي املصنف واملختار هو أن إمـا حـرف دال :  مثل)َ ٌَّ ٌ
ْوبـل، ( حرف دال عىل التقسيم مبني عىل السكون : َّعىل التقسيم وليس من حروف العطف فنقول يف إعراب إما َ

ِوال، ولكن، وحتى يف بعض َّ َ ْ ِ َ ْ ِ املواضع َ  يقصد أن حتى تكون يف بعض املواضع عاطفة ويف بعـض املواضـع غـري )ِ
ِسالم هي حتى مطلع الفجر : ( عاطفة كأن تكون حرف جر مثل قوله تعاىل ِ  .فحتى هنا حرف جر) ٌ

ومراد املصنف ببعض املواضع التي تكون فيه حتى عاطفة هو أن يكون املعطوف جزءا من املعطوف عليـه نحـو 
َ السمكة حتى رأسها ُأكلت ٍ فإن عطفت هبا عـىل مرفـوع رفعـت، أو عـىل منـصوب نـصبت، أو عـىل خمفـوض (َ ٍَ َ َْ َ َْ ٍ

ُخفضت، أو عىل جمزوم جزمت تقول َ ٍقام زيد وعمرو، ورأيت زيـدا وعمـرا، ومـررت بزيـد وعمـرو: ٍَ ٍ ُ ًُ ٌ ًَ ومثـال ) ٌ
ٌالعطف باألفعال زيد يقوم ويقعد، وزيد لن يقوم ويقعد، وزيد َ ٌ ُ َُ ْ مل يقم ويقعدُْ ْ. 
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ِباب التوكيد ُ 
ِوالتوكيد تابع للمؤكد يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ِ ِِ ِ َّ ٌ ُ. 

َويكون بألفاظ معلومة وهي ٍ ٍ َالنفس، والعني، وكل، وأمجع، وتوابع أمجع وهي: ُ َ ُ ُ ُِ ُّ ُأكتع، وأبتع، وأبصع، تقول: ُ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ َقام : ْ
ُزيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، وم َُّ َ ُُ َررت بالقوم أمجعنيٌ ُِ. 

 
............................................................................................................... 

ِباب التوكيد(ثم بدأ بالتابع الثالث وهو التوكيد فقال  ِ والتوكيد تابع للمؤكد يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفـه ُ ِ ِِ ِ َّ ٌ ُ (
ُتبعه يف إعرابه ويف تعريفه مثل جاء زيد نفسه فزيد معرفة ألنه علم، والتوكيـد نفـسه معرفـة أيـضا ألنـه أي هو ي ُ ٌَ

ُمضاف إىل الضمري، وال يأيت املؤكد نكرة فال يقال جاء رجل نفسه ألن نفسه معرفة ورجل نكرة وال تؤكد النكرة  ٌَ
ٍبألفاظ معلومة ( أي التوكيد )ُويكون (باملعرفة  هو التوكيد املعنوي ومل يبني املصنف التوكيد اللفظي الذي  وهذا )ٍ

ٌيكون بتكرير اللفظ مثل جاء زيد زيد  ٌ َالنفس، والعني، وكل، وأمجع، وتوابع أمجع وهـي: َوهي(َ َ ُ ُ ُِ ُّ ُأكتـع، وأبتـع، : ُ ْ َُ َ ْ
ُوأبصع، تقول ُ َ َقام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أمجعني : ْ ُ ُِ ُ َُّ َ ُ صد بعبارة توابع أمجع هـو ألفـاظ  يق)ٌَ

َجـاء : معينة تستعمل بعد كلمة أمجع للمبالغة يف التوكيد وهي أكتع وأبتع وأبصع ومعناها واحد وهو أمجع تقول
َالقوم أمجعون أكتعون أبتعون أبصعون َ َ َ فاعل مرفوع وعالمـة : ُفعل ماض مبني عىل الفتح،القوم: َجاء: وإعراهبا. ُ

توكيد مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه يعامل معاملة مجع املـذكر الـسامل، : َ آخره، أمجعونرفعه الضمة الظاهرة يف
توكيـد ثـان مرفـوع : َتوكيد ثان مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه يعامل معاملة مجع املذكر السامل، أبتعون: َأكتعون

يد ثان مرفوع وعالمـة رفعـه الـواو ألنـه توك: َوعالمة رفعه الواو ألنه يعامل معاملة مجع املذكر السامل، أبصعون
 .يعامل معاملة مجع املذكر السامل
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ِباب البدل َ َ ُ 
ِإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه يف مجيع إعرابه ِ ِِ ِِ َ َْ ٍ ٌ ٍَ ٌ ُ. 

َوهو أربعة أشياء ُ ِبدل اليشء من اليشء، وبدل البعض من الكل، وبدل االشتامل، وبدل الغلط: َ َ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َ نحو قولكِ ِ َقـام : ُ
َزيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيـت زيـدا الفـرس، أردت أن تقـول الفـرس فغلطـت  َ ُ َُ َ ُ َُ ُُ ٌ ٌَ ُ َ َ َ

 .َفأبدلت زيدا منه
 

............................................................................................................... 
َ باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل مـن فعـل تبعـه يف (ثم بدأ املصنف ببيان التابع الرابع وهو البدل فقال  ْ َ ُِ َ ٍَ ٌ ٍَ ِ ٌِ ُ ِ

ِمجيع إعرابه  ِ َوهو أربعة أشياء ِ ُ ِبدل اليشء من اليشء: َ ِ َ ويسمى البدل املطابق مثل قام زيد أخوك، أو قـام أخـوك  )ُ ََ ٌَ
ِ وبدل البعض من الكل (  يف املثالني تعرب بدال ٌزيد فالكلمة األخرية ِ ُ مثل أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل )ُ َ َ ُوبدل ( ُ

ُنفعني زيد علمه فعلمه بدل من زيد : مثل) ِاالشتامل  ُ ِوبدل الغلط( ٌ َ َ نحو رأيـت زيـدا الفـرس أردت أن تقـول  )ُ ً ُ
َرأيت الفرس فغلطت فوضعت كلمة زيد مكان الفرس ثم صححت فق لت الفرس، ثم ذكر املصنف أربعة أمثلة َُ

َنحو قولك( لكل نوع من أنواع البدل عىل الرتتيب فقال  ِ ٌقام زيد أخوك، وأكلت الرغيـف ثلثـه، ونفعنـي زيـد : ُ ٌُ َ ُُ َ ُ َ َ َ
َعلمه، ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه َ َ َُ َ َُ أي غلطت فوضـعت كلمـة زيـد  ) ُ

 .لمة الفرس فالرؤية حقيقة وقعت للفرس ال لزيدبدل ومكان ك
 .واهللا أعلم
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 )الدرس األربعون ( 
 

 فعول به امل- من األسامء نصوباتامل
 

ِ أن األسامء تكون مرفوعة، ومنصوبة، وجمرورة، وقد مىض بيان املرفوعات من األسـامء وآن األوان أن َقد علمت
 .ول بهنبدأ باملنصوبات وأوهلا هو املفع

 .َاسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل: واملفعول به هو
َرضب زيد عمرا، وأكرم حممد عليا، واشرتى بكر الطعام، وباع الرجل سيارته، وأكرمت هند أمها: مثل ُ َ َّ ََّ َ َ ٌ َُ ٌ َ ٌ ٌْ ُ ً ً. 

ٌرضب عمرا زيد، وأكرم عليا حممد، واشرتى ا: وجيوز أن يتقدم املفعول به عىل الفاعل مثل ًٌ ًَّ ٌلطعام بكرََ َ. 
 .ظاهر، وضمري: َّثم إن املفعول به نوعان

ًفالظاهر نحو رضب زيد عمرا، فعمرو اسم ظاهر وليس بضمري، وكذا بقية األمثلة السابقة ٌ َ. 
َقد أكرم: والضمري مثل قولنا فعل ماض مبني عـىل : َحرف حتقيق مبني عىل السكون، أكرم: ْقد: ٌ زيد، وإعراهباَكْ
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: ٌ متصل مبني عىل الفتح يف حمل نصب مفعول به، زيدضمري: الفتح، والكاف

َوالضمري الذي يقع مفعوال به يكون متصال ومنفصال، وقد عرفت الفرق بينهام َ. 
ِمثل أكرمن)  اهلاء - الكاف-َنا-ياء املتكلم: ( فالضمري املتصل هو َ َأكرم-ٌ زيدْيَ ُ أكرمتٌّعيل-ٌ عمروَكَأكرم-ٌ زيدناَ  ُ.هْ

ٌنقول يف إعراب أكرمني زيد ْ َِ ضـمري متـصل : حرف للوقاية، واليـاء: فعل ماض مبني عىل الفتح، والنون: َأكرم: َ
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌمبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول به، وزيد

لك ألن الياء تستدعي كرسة قبلهـا تناسـبها كقولنـا ِونون الوقاية هي حرف يؤتى به من أجل منع كرس الفعل وذ
ٌكتايب، وسياريت، وحينئذ إذا مل نأت بالنون لزم كرس آخر الفعل فيصري أكرمي زيد فوضـعت العـرب النـون كـي  ْ َِ َِ ْ ِْ ِ

ِتتجنب كرس الفعل ويصري أكرمني زيد ولذا سميت هذه النون بنون الوقاية ألهنا تقي الفعل من الكرس ٌِ ْ َ َ. 
 .فإذا اتصل بالفعل يكون تارة يف حمل رفع، وتارة يف حمل نصب) َنا ( مري اجلمع وأما ض

ًنا زيداْبََرض: ( مثل َ ورض-َ ٌنا زيد َبَ يف حمل : مفعول به، ويف الثاين: ًيف املثال األول يف حمل رفع فاعل، وزيدا) نا ( فـ ) َ
َحن قد رضبنا زيدا، ويف املثال الثاين أن زيدا هو من فاعل؛ ألنه يقصد يف املثال األول أننا ن: ٌنصب مفعول به، وزيد ً ً 

ِأوقع الرضب بنا، والتمييز بينهام يكون بالسكون وعدمه، فإذا أردت أن جتعل نا فاعال فأسكن احلرف األخري من 
 ).  نا َبََرض( وإذا أردت أن جتعل نا مفعوال به فافتح آخر املايض ) نا ْبََرض( املايض 
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ٌأكرمك عمرو: تعدد صورها مثلوأما الكاف فهي ت َ َ ٌ أكرمك عمرو-َ ِ َ ام عمرو-َ ٌ أكرمكُ َ م عمرو-َ ٌ أكرمكُ َ َّ أكرمكُن -َ َ َ
 .والكاف هو الضمري وحده، وما بعده حرف يدل عىل التثنية ومجع املذكر واملؤنث. ٌعمرو

ٌأكرمه عمرو: وأما اهلاء فهي تتعدد صورها أيضا مثل ُ َ ٌ أكرمها عمرو-َ َ َ ُ أكرمهام -َ َ ٌ أكرمهم عمرو-ٌعمروَ ُ َ َّ أكرمهن -َ ُ َ َ
 .واهلاء هو الضمري وحده، وما بعده حرف يدل عىل التثنية ومجع املذكر واملؤنث. ٌعمرو
ُجاءهت: ( قال اهللا تعاىل:  مثال ُم البينة َْ ِّ ْجاءت: وإعراهبا) َ فعل مايض مبني عىل الفـتح، والتـاء هـي تـاء التأنيـث : َ

ْ ال حمل له من اإلعراب،همالساكنة حرف مبني عىل السكون ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول : ُ
ُبه، وامليم حرف دال عىل مجع الذكور، البينة ِّ  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: َ

َّإيا ( وأما الضمري املنفصل فهو   .وتتصل به أحرف تدل عىل املتكلم أو املخاطب أو الغائب) ِ
َإياي: ( وهي َّ َّ إيانا-ِ َ إياك-ِ َّ ِ إياك-ِ َّ ُ إياكام-ِ َّ ْ إياكم-ِ ُ َّ َّ إياكن-ِ َُّ ُ إياه-ِ َّ َ إياها-ِ َّ ُ إيامها-ِ َّ ْ إياهم-ِ ُ َّ َّ إياهن -ِ َُّ ِ.( 
َإياي مدح املدرس، وإيانا أكرم املدير، وإياك حيرتم الناس، وإياك قصدت هند، وإيـاكام أراد ز: مثل َّ َّ ُ َّ َّ ُ َ َ َُّ ٌ َْ ِ ِ ُِ ُ َ ُيـد، وإيـاكم َِّ َّ ٌ

َأحب، وإياكن أحرتم، وإياه رضب زيد، وإياها أكرم عمرو، وإيامهـا أفـضل، وإيـاهم شـكر الـضيف، وإيـاهن  َّ َّ َّ ٌ َّ َ ُ َّ َ َّ ُُّ ُ َُ َ َ ُُ ِّ ُ َ ُُ ُِ ٌ ِ
ٌساعدت هند َُ. 

ُإياي مدح املدرس: نقول يف إعراب َ َ ىل ضمري منفصل مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول بـه مقـدم عـ: َّإيا: َِّّ
ُفعل ماض مبني عىل الفتح، املدرس: َحرف دال عىل املتكلم مبني عىل الفتح، مدح: الفعل وفاعله، والياء فاعل : ِّ

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، وكذلك يكون إعراب البقية
َإياك: ( قال اهللا تعاىل: مثال َ نعبد وَّ َإياكُُ فصل مبني عىل السكون يف حمـل نـصب ضمري من: َّإيا: وإعراهبا) ُ نستعني َّ

فعل مضارع مرفـوع وعالمـة رفعـه : ُحرف دال عىل املخاطب مبني عىل الفتح، نعبد: مفعول به مقدم، والكاف
ضـمري : َّحرف عطف مبني عىل الفتح، إيا: الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن، والواو

فعـل : ُحـرف دال عـىل املخاطـب، نـستعني: مفعول به مقدم، والكافمنفصل مبني عىل السكون يف حمل نصب 
ُإياك نستعني ( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره نحن، ومجلة  َ (

ُإياك نعبد ( معطوفة عىل مجلة  َ َّ .( 
ي يكتفي بالفاعل وال يتعدى إىل املفعول بـه يسمى الفعل الذي يأخذ مفعوال به متعديا، ويسمى الفعل الذ: تنبيه

ٌخرج زيد وذهب عمرو: َ ذهب، نحو-َ جلس-َ قام-َخرج: ًالزما مثل َ ٌَ    . 
اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، ويكون ظاهرا ومضمرا، واملضمر يكون متصال : فتلخص أن املفعول به هو

َّإيا : ( ، واملنفصل هو ) اهلاء- الكاف-َنا-ياء املتكلم: ( ومنفصال، فاملتصل هو  ِ.( 
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املفعول به ؟-١
  ما هي أنواع املفعول به؟-٢
ِ مثل بمثال من عندك لكل نوع من أنواع املفعول به ؟-٣ ِّ 
 

  )١التامرين( 
 

 :ّعني املفعول به وعالمة نصبه ونوعه فيام يأيت
ِفليعبدوا رب هذا البيت(  َّ َ عليهم طريا أبابيلَ وأرسل-ُ ً ِ مرج البحرين-ِ َ َ وبرش املـؤمنني-َ ُ أهلـاكم التكـاثر-ِّ  وال -ُ

م عىل البغاء ِتكرهوا فتياتكُ َ ِ ِ ِ َ بل إياه تدعون -ُ َ ُ َّ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :اجعل كل اسم فيام يأيت مفعوال به يف مجلة مفيدة
ُ إياكم-املؤمنون(   ).َ الرشك -َّ
 

  )٣التامرين ( 
 

 :ييلأعرب ما 
َ إن اهللاَ حيب املقسطني-١ ُّ َّ. 
ً سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا-٢ ََ َّ ُ ُ ِّ ْ َِّّ ْ ِ َِ  . 
َ إياه تعبدون-٣ ُ َّ. 
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 )الدرس الواحد واألربعون ( 
 

 املفعول املطلق
 

يكون ظاهرا ومضمرا، ومـن املنـصوبات قد علمت أن املفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، وأنه 
 .املفعول املطلق

 .اسم منصوب دل عىل نفس ما فعله الفاعل: واملفعول املطلق هو
ًقام حسني قياما: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ ً رضب زيد عمرا رضبا-َ ً ٌ ً أكرم بكر عليا إكراما-َ ً َّ ٌ ً مشى سعيد مشيا -َ َ ْ َ ٌ (

وكل واحد منها يدل عىل نفس الفعل ) ً مشيا -ً إكراما-ً رضبا-ًقياما( لتالية جتد يف آخر اجلمل األسامء املنصوبة ا
ٌالذي فعله الفاعل، فام الذي فعله حسني ؟ أليس هو القيام، وما الذي فعله زيد يف عمرو؟ ألـيس هـو الـرضب،  ٌ

 .فهذه األسامء املنصوبة الدالة عىل فعل الفاعل تسمى باملفعول املطلق
ًقام قياما، رضب رضبا، أكرم إكراما، مشى مشيا:  له نفس حروف الفعل مثل-َام رأيت ك-واملفعول املطلق ً ً ًَ َ ََ. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، حسني: َقام: نقول يف إعراب املثال األول
 .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًيف آخره، قياما

َإهنم يكيدون : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ْ ًكيداَُّ ضـمري : حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب، واهلاء: َّإن: وإعراهبا ) َ
َمتصل مبني عىل الضم يف حمل نصب اسم إن، وامليم حرف دال عىل اجلمع، يكيدون فعل مضارع مرفوع وعالمة : َّ

مفعـول : ًضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، كيـدا: رفعه النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو
 .َّمطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخر، ومجلة يكيدون يف حمل رفع خرب اسم إن

ًرضب زيـد عمـرا رضبـا : ( وقد جييء املفعول املطلق موصوفا بصفة تبينه وترشح نوع الفعل الـذي وقـع مثـل ً ٌ َ
ًمربحا ُ سار القطار-ُ ً سريا رسيعاَ ً استقبل الناس األمري استقباال حافال-ً ً ََ ً عالج الطبيب املريض عالجا ناجحا -ُ ً َ ُ َ.( 
ُفسوف حياسب : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ُ ًحسابا يسرياَ ً ُحرف استقبال مبني عىل الفتح، حياسب: َسوف: وإعراهبا ) ِ َ ُ :

اهرة يف آخره، ونائب الفاعل ضمري مسترت تقـديره فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظ
صفة منصوبة وعالمة نـصبها : ًمفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، يسريا: ًهو، حسابا

 .الفتحة الظاهرة يف آخره
ٌمثل قام حسني قياما. ما يوافق لفظه لفظ فعله: األول: ثم إن املفعول املطلق نوعان .  ِا مىض من أمثلةوكذا كل م. َ

ًمثل قام زيد وقوفا، فالوقوف ليس من لفظ القيام وليس . ما ال يوافق لفظه لفظ فعله، وإنام يوافقه يف معناه: الثاين ٌ َ
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ًجلست قعودا، فهذا معنوي، واللفظي هو جلست جلوسا، ومثل: فيه نفس حروفه ولكنه بمعناه، ومثل ًُ ُأهنـت : ُ
ًالعدو احتقارا، واللفظي هو إ ِ  .هانةَ
ًنقول يف إعراب قام زيد وقوفا ٌ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َقام: َ

 .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًيف آخره، وقوفا
 .لفظي، ومعنوي: ّاسم منصوب دل عىل نفس ما فعله الفاعل، وهو نوعان: فتلخص أن املفعول املطلق هو

 
 )األسئلة ( 

 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املفعول املطلق ؟-١
  ما هي أنواع املفعول املطلق ؟-٢
 ِ مثل بمثال من عندك لكل نوع من املفعول املطلق ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :استخرج املفعول املطلق فيام يأيت
ًورتل القرآن ترتيال(  َ َوأقرضوا اهللاَ قرضا ح-ِّ ً َ َْ ْ َ ًسناَ َ ًوحتبون املال حبا مجا-َ ً ََّ َ َّ ُ َُّ ِ ًوكلم اهللاُ موسى تكليام-ُ ِ َ ًفاز فوزا عظيام -َّ َ .( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 ). إيامن - استغفار-اجتهاد: ( اجعل األسامء التالية مفعوال مطلقا يف مجلة مفيدة
 

  )٣التامرين ( 
 

ْأعرب ما ييل َ: 
ً اصرب صربا مجيال-١ ً ْ َْ ِْ ِ. 
ُ يعذب-٢ َ َه اهللاُ العذاب األكربُِّ َ ُ . 
ً إنا فتحنا لك فتحا مبينا-٣ ً ََ َْ ِْ ُ َ َّ    . 
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 )الدرس الثاين واألربعون ( 
 

 ظرف الزمان واملكان
 

ِلفظي، ومعنوي، ومن : اسم منصوب دل عىل نفس ما فعله الفاعل، وهو نوعان: َقد علمت أن املفعول املطلق هو
 .املنصوبات ظرف الزمان وظرف املكان

ُ الذي حصل فيه الفعلَانُاسم منصوب يبني الزم:  الزمان هوفظرف َ. 
ٌذهب زيد : ( الحظ معي هذه األمثلة ِإىل عملهًصباحا َ ٌ عاد زيد -ِ ِ إىل بيتهًمساءَ ٌ نـام زيـد-ِ ِ يف فراشـه ً لـيالَ جتـد ) ِ
 فالـذهاب إىل العمـل قد بينت الوقت الذي حصل فيه الفعـل،) ً ليال -ً مساء-ًصباحا: ( األسامء املنصوبة التالية

ًحصل صباحا، والعود إىل البيت وقع مساء، والنوم يف الفراش حصل ليال، وهذا هو ما نسميه بظرف الزمان ً. 
وذلك أن كل فعل حيدث يف الواقع ال بد أن يقع يف زمان ومكان، ولكن يف اجلملة قد ال يوجد لفظ خمصوص يدل 

ٌعىل زمن أو مكان الفعل مثل ذهب زيد إىل عم َله، فمتى وقع هذا الذهاب مل يبني فإذا قلت صباحا مثال فقد بنيَ ِّ ُ ً ِ. 
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َذهب: نقول يف إعراب املثال األول

 السكون، حرف جر مبني عىل: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، إىل: ًيف آخره، صباحا
ضمري متـصل مبنـي : اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، واهلاء: ِعمل

 .عىل الكرس يف حمل جر مضاف إليه
ًصباحا، مساء، ليال، هنارا، ساعة، ظهرا، عرصا، عشاء، يوما، غدا، ليلة، أبدا، حينا : ( وظروف الزمان كثرية مثل ً ً ً ً ً ً ً ً ًً ًً( 

َاهللاُ يتوىف األنفس : ( قال اهللا تعاىل: لمثا َ موهتا َحنيَ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف : اهللاُ: وإعراهبا) ِ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعـود عـىل اهللا، : آخره، يتوىف

ظرف زمان منصوب وعالمـة نـصبه : َة الظاهرة يف آخره، حنيمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح: َاألنفس
ِمضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، وموت : ِالفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، وموت

 .ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه، ومجلة يتوىف األنفس خرب للمبتدأ: مضاف، واهلاء
 ).َأن يبني زمن حصول الفعل ( رنا يف تعريف ظرف الزمان نحصل عىل رشط مهم له وهو ثم إنه إذا نظ

ٌالصباح مجيل، فهذه مجلة من مبتدأ وخرب، والصباح هنا وإن كان اسام : فإذا فقد هذا الرشط فليس ظرف زمان مثل ُ
 .بل نريد اإلخبار عنه بأنه مجيلداال عىل الزمان إال أنه ال يعد ظرفا؛ ألننا مل نقصد أن فعال ما وقع يف الصباح 

ًبخالف قولنا رست صباحا، فهو هنا ظرف زمان ألنه بني وقت حصول الفعل ُ. 
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ٍفإذا قلنا رست صباحا فاملعنى رست يف صباح أو يف وقت ) يف ( والعالمة الدالة عىل الظرفية هي تقدير حرف اجلر  ً ُ
ٌ مجيل، فال يستقيم إذا قلنا يف الصباح مجيل ألننا مل نرد أن ُالصباح: بخالف قولنا) يف ( الصباح فاستقام املعنى مع  ٌ

 .نخرب عن أمر وقع يف وقت الصباح
ِأحب ليلة القدر، فليلة هنا اسم منصوب دال عىل الزمان لكنه ال يعرب ظرف زمان بل مفعوال به فأنت ال : ومثل ْ َ ُّ ِ ُ

ا فوقع احلب عليها فصارت مفعوال به، ولو قدرنا يف ُّتقصد أنك حتب شيئا يقع يف ليلة القدر وإنام أنت حتبها نفسه
ِوقلنا أحب يف ليلة القدر مل يستقم املعنى بخالف قولك أحب الصالة ليلة القدر فهي هنـا ظـرف زمـان لـصحة  َِ َُ ُّ ُِ

 . تقدير يف
ُ اسم منصوب يبني املكان الذي حصل فيه الفعل:ِوأما ظرف املكان فهو ُ ٌوقف زيد : مثل. ِّ  .  ِخ الشيَأمامَ

َ قدام-َخلف( ومثل أمام  َّ َوقف بكر خلف : تقول) ً شامال -ً يمينا-َ جانب-َ بني-َ مع-َ عند-َ حتت-َفوق-َ وراء-ُ ٌَ
ِالنافذة، وجلست القطة حتت املائدة، ورست جانب النهر، ورست معك، وذهبت يمني الطريق، ونحو ذلك َ ُ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ. 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌل ماض مبني عىل الفتح، بكرفع: َوقف: نقول يف إعراب املثال األول
مضاف إليه : ِظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، والشيخ: َيف آخره، أمام

 .جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره
ُأنت حتكم : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ عبادك َبنيَ ضمري منفصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع مبتـدأ، : َأنت: اهباوإعر) ِ
َفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت، بني: ُحتكم ظرف : َ

مضاف إليـه جمـرور وعالمـة جـره : ِمكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، وعباد
ضمري متصل مبني عـىل الفـتح يف حمـل جـر مـضاف إليـه، : مضاف، والكاف: ِلظاهرة يف آخره، وعبادالكرسة ا

 .واجلملة خرب املبتدأ
وإال ) ُيبني مكان حصول الفعل ( ثم يقال هنا مثلام قلنا يف ظرف الزمان يشرتط أن يكون االسم الدال عىل املكان 

ٌجانب النهر ضيق، فهنا ج: فال يعد ظرفا مثل ِّ َُ انب مبتدأ وال يعد ظرفا ألنك تقصد أن خترب عن نفس اجلانب بأنه ِ
َضيق ال عن فعل وقع فيه فهو ليس بتقدير يف فليس املعنى يف جانب النهر ضـيق، بخـالف قولـك رست جانـب  ُ

 .النهر فإن املعنى هو رست يف جانب النهر
 . ًيسمى ظرف الزمان وظرف املكان مفعوال فيه أيضا: تنبيه

اسـم : اسم منصوب يبني الزمان الذي حصل فيه الفعل، وأن ظـرف املكـان هـو: رف الزمان هوفتلخص أن ظ
 .منصوب يبني املكان الذي حصل فيه الفعل، وال بد من صحة املعنى عند تقدير يف فيهام
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو ظرف الزمان وما هو ظرف املكان ؟-١
 تقدير معنى يف وال ينصب إذا مل يصح تقدير يف ؟ ارشح كيف أن الظرف ينصب عىل -٢
  مثل بمثال من عندك لظرف زمان وظرف مكان يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :استخرج ظرف الزمان وظرف املكان فيام يأيت
ًوما تدري نفس ماذا تكسب غدا(  ُ ُ إنه عىل رجعه لقادر يوم تبىل الرسائر-ٌ َ ٌ َُ ِِّ ِ ْ َ يبايعونك حتت-ُ َ َ ِ ماكثني فيـه -ِ الشجرةُ َ

ُبل يريد اإلنسان ليفجر أمامه -ًأبدا ُ َُ َ ُ ُ ً فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا-ْ َّْ ُ ُ َِّ ً ً سبحان الـذي أرسى بعبـده لـيال-َ ِ ِ َ- 
ٌوحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثامنية  ٍَ َِ َْ ُ َِّ َ ُ َ .( 

 
  )٢التامرين ( 

 

 :ةاجعل األسامء التالية مفعوال فيه يف مجلة مفيد
 ). شهر - أمام- خلف-سنة( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
م سبعَا فَنَْينَ ب-١ َوقكُ َ ْ ِا شَ  .  ًداداً
ْإين دعوت قومي -٢ ِ ْ ْ ََ ُ َ ِّ ً ليال وهناراِ َ َ ًْ َ.     
ً اذكر اسم ربك بكرة وأصيال-٣ ً ُ َِّ َ ْ.  
 
 

   



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٤٧  

 )الدرس الثالث واألربعون ( 
 

 احلال
 

 .اسم منصوب يبني الزمان أو املكان الذي حصل فيه الفعل، ومن املنصوبات احلال: َقد علمت أن املفعول فيه هو
ُ يبنيٌ منصوبٌاسم: واحلال هو  .ِ الفعلِ وقوعَه عندِ صاحبَ هيئةِّ

ٌجاء زيد : ( الحظ معي هذه األمثلة ًضاحكاَ ً رأيت عمرا -ِ ُ أقبل املظلوم -ًنائامُ جتد األسامء  ) ًراكباٌعيد  أتى س-ًباكياَ
َقد بينت هيئة شخص وصفته عند وقوع الفعل، فإذا قلـت جـاء ) ً راكبا -ً باكيا-ً نائام-ًضاحكا( املنصوبة التالية  َ

َزيد مل يفهم إال جميئه، ولكن إذا قلت جاء زيد ضاحكا فقد بينت وكشفت لنا عن هيئة وحال زيد عند جميئه وهي  َ ًَ ٌ ٌَ
لنا عن حال عمرو حني رأيته وهو النوم، وعن هيئة املظلوم حينام أقبل وهو البكاء، وعن الضحك، وكذا كشفت 

هيئة وكيفية إتيان سعيد وهو الركوب، ويسمى االسم املنصوب املبني للهيئات حاال، واالسم الـذي تبـني حالـه 
ًجاء زيد ضاحكا: صاحب احلال، ففي قولنا ٌ ًزيد صاحب احلال، وضاحكا حال: َ ٌ . 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظـاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َجاء: يف إعراب املثال األولنقول 
 .حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: ًيف آخره، ضاحكا

ٌكيف جاء زيد ؟ فيقال: تقول) َكيف ( والعالمة التي متيز احلال هي وقوعه يف جواب  َ َت ًضـاحكا، وكيـف رأيـ: َ
ُنائام، وكيف أقبل املظلوم ؟ فيقال: ًعمرا ؟ فيقال َ ٌباكيا، وكيف أتى سعيد ؟ فيقال: ً  .ًراكبا: ً

ًجـاء زيـد ضـاحكا،            : وكام تالحظ فإن صاحب احلال أحيانا يكون فاعال وأحيانا يكون مفعوال بـه، ففـي قولنـا ٌ َ
ً عمرا نائام، ُحال من الفاعل الذي هو زيد، ويف قولنا رأيت) ًضاحكا (   .حال من املفعول به وهو عمرو) ًنائام ( ً

ًلقيت عمرا راكبا، فهنا احلال حيتمـل أن يكـون : ًوأحيانا تكون احلال حتتمل أن تكون للفاعل أو للمفعول به مثل ً ُ
ًفيكون املعنى أن املتكلم وقد كان راكبا لقي زيدا، وحيتمل أن يكـون احلـال) ُت ( بيانا هليئة املتكلم   مبينـا لـصفة َ

ًويكون املعنى أن املتكلم لقي عمرا وهو راكب) ًعمرا ( املفعول به  َ. 
ِوينقلب إىل أهله : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ ُ فعل مضارع مرفوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ُينقلب: وإعراهبا ) ًمرسوراََ

اسم جمرور بحرف : ِكون، أهلحرف جر مبني عىل الس: الظاهرة يف آخره، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، إىل
ضمري متصل مبني عىل الكرس يف حمل جر مضاف : اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره وهو مضاف، واهلاء

حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو حال من الفاعل املـسترت، يقـال كيـف : ًإليه، مرسورا
 .ًب مرسوراُسينقلب املؤمن إىل أهله؟ فيكون اجلوا



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٤٨  

م  : (قال اهللا تعاىل: مثال ْيرسل السامء عليكُ َ َّ ْْ َُ َ ِ ًمدراراِ ْ  .ارا حال من املفعول به السامءرمد ) ِ
َوقاتلوا املرشكني : ( قال اهللا تعاىل: مثال ُ ِ ًكافة َ حال منصوب، معناه مجيعا وحيتمل أن يكون صاحب احلال : ًفكافة) َّ

قـاتلوا : َن يكون املرشكني، فعىل االحتامل األول يكـون معنـى اآليـة هـوهو الفاعل وهو ضمري الواو، وحيتمل أ
َمجيعكم املرشكني ال يتخلف منكم أحد، وعىل االحتامل الثاين يكون املعنى قاتلوا مجيع املرشكني ال تستثنوا مـنهم 

 .ًأحدا أي قاتلوا مجيعكم املرشكني، أو قاتلوا املرشكني مجيعهم
 :ال وجدت هلا ثالث خصائص هيثم إذا تأملت يف أمثلة احل

 .تكون احلال نكرة وليس معرفة -١
ٌ، كام يف قولنا جاء زيد ضاحكا، فزيد معرفة ويكون صاحب احلال معرفة -٢  .نكرة) ًضاحكا ( َ
 أي بعد أن تنتهي اجلملة من الفعل وفاعله تأيت بعد ذلك احلال فهي تأيت متأخرة عن تأيت احلال بعد متام الكالم -٣

 .حلال كام مر يف كل األمثلةصاحب ا
ِّاسم منصوب يبني هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، ويكون نكرة وصاحب احلـال معرفـة، : فتلخص أن احلال هو

 .ويأيت متأخرا عن صاحب احلال
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو احلال ؟-١
  ما هي رشوط احلال ؟-٢
  الفاعل وحال من املفعول به وحال حيتمل األمرين؟ مثل بمثال من عندك حلال من-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :استخرج احلال وصاحبها فيام يأيت
ًيومئذ يصدر الناس أشتاتا(  َ َ ُْ َ ُ ْ َ َُ ٍَ َ كلوا وارشبوا هنيئا بام كنتم تعلمون-ِ ً يوم يقوم الروح واملالئكة صفا-ًُ َّ َُ ُ ُ ِ اهبطوا منها -َ ِِ

ً فخرج منها خائفا-ًمجيعا ِ َِ َ وقوموا هللاِ قانتني -َ ُ.( 
 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :اجعل األسامء التالية حاال يف مجلة مفيدة
 ). منهزم - ظافر-َ مرسعون-مستبرش( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خالدين ف-١ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َُ ْ ْ ِّ َ َ َ َْ ْ ْ ٌ َُ َِ ْ َّ ِ ٌ ْ َُ  .   يهاُ
م ترضعا وخفية-٢ ً ادعـوا ربكُ ْ ً َْ َ َّ ُْ ُّ َ َُ ْ َإنه ال حيب املعتدين  َ ْ ُّ ُِ َِ َُّْ ُ َ ِ 
َتوفني مسلام وأحلقني بالصاحلني-٣ ْ ْ َ ْ ُ ِِْ ِ ِ َِّ َِ ْ ًَ ِ َ. 

 

        
 



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٥٠  

 )الدرس الرابع واألربعون ( 
 

 التمييز
 

 .ِهيئة صاحبه عند وقوع الفعل، ومن املنصوبات التمييزاسم منصوب يبني : َقد علمت أن احلال هو
 .يفرس مبهام قبلهاسم منصوب : ُوالتمييز هو

ًاشرتى زيد رطال قمحا: ( الحظ معي هذه األمثلة ََ ْ ً ً وباع بكر ذراعا حريـرا-ٌ ً ٌ ً وعنـدي مخـسون دجاجـة -َ جتـد ) َ
ًقمحا( األسامء املنصوبة التالية  ََ َ إهباما السم قبلها، فإذا قلتقد رفعت) ً دجاجة -ً حريرا-ْ ًاشرتى زيد رطـال، مل : ً ٌ

َيعلم هل اشرتى قمحا أو شعريا أو رزا، وذلك ألن الرطل اسم مبهم حيتمل معاين كثرية فإذا قلت  ً زال ) ًقمحا ( ً
ِّاإلهبام ألنك ميزت الرطل وبينت املقصود منه، ويسمى االسم املنصوب املفرس بالتمييز، واالسـم املـبهم الـ ذي ُ

َّفرس باملميز  َ ُِّ َّمميز ) ًرطال (ُ َ  .متييز) ًودجاجة ( َّمميز ) ومخسون ( متييز ) ًوحريرا ( َّمميز ) ًوذراعا ( متييز، ) ًوقمحا ( ُ
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، زيد: اشرتى: نقول يف إعراب املثال األول

متييز منصوب وعالمة : ً مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، قمحاً:الظاهرة يف آخره، رطال
 .نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره

 :ثم إن التمييز نوعان
ٌ، كام مر يف كل األمثلة فقولنا اشرتى زيد رطال قمحا،     التمييز مفرسا السم مفرد قبلهكونأن ي:  متييز مفرد وهو-١
 .سم مفرد وهو رطلمتييز ال) ًقمحا ( 

ًاشرتيت رطال قمحا، وجراما ذهبا، وذراعا قامشا، وعرشين بيضة: وهذا النوع يقع بعد املقادير واألعداد مثل ً ً ً ً ًَ ً ُ . 
ٍفمن يعمل مثقال ذرة : ( قال اهللا تعاىل: مثال َ ْ ْ ْمن: وإعراهبا) ُ يره ًخرياَ : ْاسم رشط جازم مبني عىل السكون، يعمل: َ

مفعول به : َل الرشط جمزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، مثقالفعل مضارع هو فع
مضاف إليه جمرور وعالمـة جـره الكـرسة : ٍمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، وذرة

ُمتييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، يـره: ًالظاهرة يف آخره، خريا  مـضارع هـو جـواب فعـل: َ
ضـمري : الرشط جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة واألصل يراه، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، واهلاء

 .    متييز ملفرد وهو مثقال ذرة) ًخريا ( متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به، والشاهد هو أن 
 . وليس لكلمة مفردةًأن يكون التمييز مفرسا جلملة قبله:  متييز مجلة وهو-٢

ُفاض القلب فرحا، فلو قلت فاض القلب، حلصل إهبام فهل فاض فرحا أو حزنا، فإذا ميزته زال اإلهبام: مثل َُ ً. 
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 واإلهبام هنا ليس يف القلب ألنه ال إهبام فيه وال خفاء ولكن اإلهبام يف نسبة الفيض إىل القلب أي يف اجلملة نفسها
ًتمل أن يكون امتأل ماء أو غريه فإذا قلت ماء متيز وتعني املقصود، وليس اإلهبام يف اإلناء ُامتأل اإلناء اح: َوإذا قلت ًَ

 .وإنام يف نسبة االمتالء إليه
ًتصبب زيد عرقا، وطاب حممد نفسا، وعمرو أكرب منك سنا، وأقوى منك بدنا ونحو ذلك: ومثل ً ً ًَّ ِ َِ ُ ٌَ َ َ َّ ََ ٌ ٌ َ. 
ِأنا أكثر م: ( قال اهللا تعاىل: مثال : ُضمري منفصل مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، أكثر: أنا: وإعراهبا) ًماال َنك ُ

ْخرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، من ضـمري متـصل : حرف جر مبني عىل السكون، والكاف: ِ
 . آخرهمتييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف: ًمبني عىل الفتح يف حمل جر بحرف اجلر، ماال

 .ونوع التمييز هنا هو متييز مجلة ألنه ميز نسبة األكثرية له فقد يكون أكثر منه ماال أو ولدا أو غريمها
َوقد يتوهم أن عرقا مفعول به يف قولنا تصبب زيد عرقا، ولكن يرتفع هذا التوهم حينام تعلم أن تصبب فعل الزم  َّ َ ََّّ ً ً ٌَ َ

 . ال يأخذ مفعوال به
  بني احلال والتمييز فكيف يتم التفريق بينهام ؟وقد حيصل اشتباه

ًطاب زيد نفسا: ( أن احلال يقع يف جواب كيف بخالف التمييز مثل: واجلواب هو ٌ ً جاء زيد مرسعا -َ ٌ نقول كيف ) َ
ًجاء زيد ؟ فيقال مرسعا فهو حال، وال يصح إذا قلنا كيف طاب زيد ؟ يكون اجلواب نفسا ٌ َ َ. 

ون نكرة كام يف كل األمثلة السابقة وال يقع معرفة، ويأيت بعد متام الكالم فيكـون متـأخرا ثم إن التمييز كاحلال يك
 .َّعن املميز

اسم منصوب يفرس مبهام قبله، ويكون ذلك املبهم مفردا ومجلـة، وال يكـون التمييـز إال : فتلخص أن التمييز هو
 .نكرة ، وال يأيت إال بعد متام الكالم
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو التمييز ؟-١
  ما هي أنواع التمييز ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل نوع من أنواع التمييز ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّبني التمييز ونوعه فيام يأيت
وه( ُثم يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكُ ُ ْ َُ َ ْْ َ َ ْ ََّ َ َ ًُ ُِ ٍ ِ ِ ً فسيعلمون من أضعف نارصا -ِ ِ َ ُ َ ْ ْ َْ َ َ ُ ََ ًوأقل عدداََ ََ َ ُّ َ م أحـسن -َ ُ ليبلوكم أيكُ ْ ُّ َ ْ ََ ْ َْ َ ُ ُ ِ

ًعمال َ ً فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا-َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ِّ ََ ْ َ ْْ َ َ َِ ً ومن أصدق من اهللاِ حديثا-ْ ُِ َِ َ ْ ْ ََ َ ًوفجرنا األرض عيونا -َ َُ َّ َُ َ ْ َْ ْ َ.(         
 

  )٢التامرين ( 
 

 :اجعل كل اسم مما يأيت متييزا يف مجلة مفيدة
 ) هواء - كتاب- عسل- ثمن-أخالق( 

 
  )٣التامرين ( 

 

 :ما ييلأعرب 
ً إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيال-١ ِ ُِ ًَ َ ََّ ََ ُّ ِ. 
َنتم أشد رهب أ-٢ ْ َ ُّْ ُ َْ َة يف صدورهم من اهللاَِ ُِ ْ ِ ِ ُِ ً. 
ً إين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا-٣ ْْ ُ َ َ َ َ ََ ْْ َّ َُ َْ ِّ ِ َ ِّ ِ  . 
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 )الدرس اخلامس واألربعون ( 
 

   بإالاملستثنى
 

 .اسم منصوب يفرس مبهام قبله، ومن املنصوبات املستثنى: َقد علمت أن التمييز هو
ًاسم يذكر بعد أداة من أدوات االستثناء خمالفا ملا قبلها يف احلكم: واملستثنى هو ِ. 

ًقوم إال زيداَجاء ال: ( الحظ معي هذه األمثلة ً نجح الطالب يف االمتحان إال عمرا-ُ ِ ُ َ تصدأ املعادن إال الذهب -َ ُ ُ (
ختالف ما قبلها يف احلكم، ففي املثال األول حكمنا بمجيء ) َ الذهب -ً عمرا-ًزيدا( جتد األسامء املنصوبة التالية 

لطالب مجيعهم واستثنينا عمرا من الناجحني، َالقوم كلهم واستثنينا زيدا ممن جاء، ويف املثال الثاين حكمنا بنجاح ا
 .ويف املثال الثالث حكمنا بصدأ كل املعادن واستثنينا الذهب ممن يصدأ

أداة استثناء أي أداة إخراج ألهنا خترج ما بعدها عن حكم ما قبلها، ويسمى االسم الواقع بعـدها     ) إال ( وتسمى 
ِوهو الذي أخرج من احلكم، ويسمى ) مستثنى(   ).مستثنى منه (  االسم الواقع قبلها والذي وقع االستثناء منه ُ

ُجاء القوم إال زيدا، القوم مستثنى منه، وإال أداة استثناء، و: ففي قولنا ُ  .مستثنى) ًزيدا ( ًَ
ًوعملية االستثناء تشبه عملية الطرح يف الرياضيات فإذا قلنا نجح الطـالب يف االمتحـان إال زيـدا، وكـان عـدد  ِ

 . وهو عدد الطالب الناجحني١٩= ١ -٢٠: َب املتحدث عنهم عرشين طالبا، كانت النتيجة هيالطال
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ُفعل ماض مبني عىل الفتح، القوم: َجاء: نقول يف إعراب املثال األول

 .صبه الفتحة الظاهرة يف آخرهمستثنى منصوب وعالمة ن: ًحرف استثناء مبني عىل السكون، زيدا: يف آخره، إال
 : وهي-ْإذ أنه ليس دائام يكون منصوبا-ثم إن للمستثنى أحكاما 

 .وجوب النصب وذلك إذا كان الكالم تاما مثبتا -١
 .ونعني بكونه تاما أن املستثنى منه مذكور يف اجلملة غري حمذوف، ونعني بكونه مثبتا أنه ليس منفيا

ًجاء القوم إال زيدا، فا: مثل ُ والكالم مثبت وليس منفيـا بخـالف إذا ) ُالقوم ( ملستثنى منه مذكور يف الكالم وهو َ
 .قلنا ما جاء القوم فهذا نفي خيتلف معه حكم املستثنى، فلام توفر الرشطان وجب نصب املستثنى

َيصوم املسلمون رمضان إال الفاسق، فلام كان الكالم مثبتا واملستثنى منه مذكور وجب نصب ا: ومثل َ  .لفاسقَ
ْفسجدوا إال: ( قال اهللا تعاىل: مثال َُ َ َ إبليسَ فعل ماض مبني عىل الضم التصاله بـواو الفاعـل، : سجد: وإعراهبا ) ْ

مستثنى : َحرف استثناء مبني عىل السكون، إبليس: ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، إال: والواو
 .  فالكالم مثبت،واملستثنى منه مذكور وهو الواو فوجب النصبمنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره،
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ً وذلك إذا كان الكالم تاما منفياوإتباعه للمستثنى منه عىل أنه بدل منهجواز النصب  -٢ ًَّ ُ. 
ُما جاء القوم إال: مثل ) مـا ( ، فهنا املستثنى منه مذكور وهو القوم فيكون الكالم تاما، والكالم منفي لتقـدم ً زيداَ

ُما جاء القوم إال : ًلنافية، فحينئذ جيوز أن تنصب زيدا أو ترفعه قائالا ، ففي النصب هو مستثنى منصوب، ويف ٌزيدَ
 .بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، ألنه بدل من القوم وهو مرفوع فيكون مثله: الرفع هو

ُمل ينجح الطالب إال عمرا أو عمرو، وما قرأت ال: ومثل ٌ ُ َكتاب إال املقدمة، فهنا نعربه بدل منصوب أو مـستثنى، ًْ َ
ِوما سلمت عىل القادمني إال األول أو األول، فهنا يف حالة اجلر هو بدل جمرور، ويف حالة النصب مستثنى َ ََّ ُ ْ. 

ُما فعلوه إال: ( قال اهللا تعاىل: مثال ْ َُ ْ منهم ٌ قليلَ ُ َحرف نفي مبني عىل السكون، فعـ: ما: وإعراهبا) ِ فعـل مـاض : ُلَ
ضـمري : ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، واهلـاء: مبني عىل الضم التصاله بواو الفاعل، الواو

بـدل مرفـوع مـن : ٌحرف استثناء مبني عىل السكون، قليـل: متصل مبني عىل الضم يف حمل نصب مفعول به، إال
ْضمري الواو وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، من ضمري متصل مبني :  حرف جر مبني عىل السكون، واهلاء:ِ

 .حرف مبني عىل السكون دال عىل اجلامعة: عىل الضم يف حمل جر بحرف اجلر، وامليم
وهنا يف اآلية الكريمة الكالم تام ألن املستثنى منه وهو ضمري الواو مذكور، والكالم منفي لوجود ما النافية، وقد 

ُما فعل(جاءت قراءة ثانية  َ ُوه إالَ ْ منهم ً قليالْ ُ  .بجعل قليل منصوبا عىل أنه مستثنى) ِ
ًإعرابه عىل حسب ما قبل إال من العوامل وذلك إذا كان الكالم ناقصا منفيا -٣ َ. 

 .ونعني بكونه ناقصا أن املستثنى منه حمذوف، ويف هذه احلالة يكون الكالم منفيا دائام وال يأيت مثبتا
ٌما جاء إال زيد، فه: مثل ٌنا املستثنى منه حمذوف واألصل ما جاء أحد إال زيد، والكالم منفي، فحينئذ يعرب االسم َ َ

فعـل مـاض مبنـي عـىل : َحرف نفي، ، جاء: ما: الواقع بعد إال عىل حسب العوامل، فنقول يف إعراب هذا املثال
ة إعراب هذا النوع أن نقدر وطريقفاعل مرفوع بالضمة، : ٌحرف استثناء ملغي مبني عىل السكون، زيد: الفتح، إال

ٌجاء زيد :  فكأننا قلناأن حرف النفي واالستثناء غري موجودين ثم نعرب  ).وقلنا ملغي ألنه ال عمل لـ إال ( َ
ًما رأيت إال زيدا، واألصل ما رأيت أحدا إال زيدا، فـ : ومثل ً ً مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحـة ) : ًزيدا (ُ

ًما مررت إال بزيد،واألصل ما مررت بأحد إال بزيد وهنا يكون جمرورا:عوال به، ومثلألن الفعل رأيت يطلب مف ٍ ٍُ ُ. 
مبتدأ مرفـوع وعالمـة رفعـه : ٌحرف نفي مبني ، حممد: ما: وإعراهبا ) ٌرسولٌوما حممد إال : ( قال اهللا تعاىل: مثال

 .مة رفعه الضمة الظاهرة يف آخرهخرب مرفوع وعال: ٌحرف استثناء ملغي، رسول: الضمة الظاهرة يف آخره، إال
، ويكون منصوبا وجوبا إن كان الكالم تامـا ًخمالفا ملا قبلها يف احلكمإال اسم يذكر بعد : فتلخص أن املستثنى بإال

 .ًمثبتا، وجيوز النصب والبدل إن كان الكالم تاما منفيا، ويكون عىل حسب العوامل إن كان ناقصا
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 )األسئلة ( 
 

 م ما هو املستثنى واملستثنى منه ؟ يف ضوء ما تقد-١
  ما هي أحكام املستثنى بإال ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل حكم من أحكام االستثناء بإال ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 : نوع االستثناء وإعراب املستثنى فيام يأيتّبني
ْفرشبوا منه إال قليال منهم ( ُ ُ ُْ ِْ ًِ َ َِ َّ ِ ِ ًال يذوقون فيها بردا  -َ َ ُ ُْ َ ًوال رشابا إال محيام وغساقاَِ ًَّ َ َ ًَ ِ َ َّ ِ ٍ إن اإلنسان لفي خرس- َ ِْ ُ ِ َ َْ َّْ َإال الـذين  ِ ِ َّ َّ ِ

ِآمنوا وعملوا الصاحلات  ِ َِّ َُ َ ُ ِ كل نفس بام كسبت رهينة إال أصحاب اليمني-َ ِ َ َ ْ َْ َّ َُّ ٍِ ٌ َْ ِ َ َْ َ ُِ َ وال تقربوا مال اليتيم إال بـالتي هـي -َ َِ ِ َِّ َّ ْ َِ ِ ِ َْ ُ ََ
َّأحسن حت َ ُ َْ ُى يبلغ أشده َ ْ ََّ ُ َ َ ُ.( 

 
  )٢التامرين ( 

 

اجعل كل اسم من األسامء اآلتية مستثنى بإال وضعه يف ثالث مجل بحيث يكون يف األوىل واجـب النـصب، ويف 
 :الثانية جائز النصب واإلتباع عىل أنه بدل، ويف الثالثة معربا عىل حسب العوامل

 ). املتقون - الكافر-املسلم( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
َجيزي الذين أحسنوا باحلسنى -١ ُْ ُ َ ْْ ِ ْ َ ََ ِ َّ ِ ِالذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْْ َ ََْ َّ َ ِ ْ َُ َّ َ ُ َِ َِّ َّ ْ ْ َِّ َ َ َ. 
َالليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال أو زد عُ قم -٢ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ِْ َِ ًَ ًِ َِ ُ َ َْ ِ ِْ َّ َ ًليه ورتل القرآن ترتيالَِّ ِ ِْ ْ ََ َِّ ُ ْ َِ َ ْ.   
فر هبا إال الفاسقون -٣ َقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكْ ُ ُ َِ ٍ ٍْ َّ َ ِْ ِِ ُ َ َ ِّ َ َْ َ ْ َْ.    
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 )الدرس السادس واألربعون ( 
 

 غري وسوىاملستثنى ب
 

ًأن املستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات االستثناء خمالفا ملا قبَقد علمت  لها يف احلكم، وأول هذه األدوات هـي ِ
 :َّإال وقد مر بيان أحكامها، وهنالك أدوات استثناء أخر هي

ُغري: ( أوال ْ  .وهو اسم معرب باحلركات الظاهرة ) َ
ُجاء القوم : ( الحظ هذه األمثلة ٍغري زيدَ َ ْ ُ ما جاء القوم -َ ٍغري زيدَ ٍبغري زيدُ ما مررت -ُ جتد أن غري هنا تفيد معنى  ) ِ

 .إال ألن ما بعدها خمالف ملا قبلها يف احلكم فلذا تعد أداة استثناء، ويكون ما بعدها مستثنى وما قبلها مستثنى منه
ُولو كررت النظر ستجد أن املستثنى بغري قد وقع جمرورا يف كل األمثلة فهذا هو بيان حكمه اإلعرايب يكون جمرورا  َ َ

 .معرب تارة يقع مرفوعا وتارة يقع منصوبا وتارة يقع جمرورابإضافة غري إليه، وأما غري نفسها فهي اسم 
 :والضابط يف معرفة إعراب غري هو أهنا تأخذ حكم االسم الواقع بعد إال فلها ثالث حاالت هي

 . أن تقع يف كالم تام مثبت فتنصب عىل االستثناء وجوبا-١
ٍجاء القوم غري زيد، فهنا املستثنى منه مذكور وهو القوم: مثل َ ُ  .، والكالم مثبت فنصبنا غري وجوباَ

ٍقدم املسافرون غري عمرو: ( ومثل َ َ َ ٍ اتقدت املصابيح غري واحد-ِ َِ ُ ِ لكل داء دواء غري املوت -َّ َ ٌ ٍ فنصبت يف كالم تام ) ِّ
 .موجب

هرة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظا: ُفعل ماض مبني عىل الفتح، القوم: َجاء: األول: نقول يف إعراب املثال
مضاف إليـه جمـرور : ٍمستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره وهو مضاف، وزيد: َيف آخره، غري

 . وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، ويالحظ أن املستثنى حقيقة هو زيد ولكن عند اإلعراب نسميها مستثنى
 .وز النصب عىل االستثناءأن تقع يف كالم تام منفي فيجوز اإلتباع عىل أهنا بدل وجي -٢

ٍما جاء القوم غري زيد أو غري زيد، وما رأيت القوم غري زيد، وما مررت بأحد غري زيد أو غري زيد: مثل ٍ ٍ ٍ ٍ ٍَ َ َ ُِ ُ َُ ُ َ. 
ٍفغري يف هذه األمثلة جيوز أن تتبع ما قبلها عىل أهنا بدل منه، ففي قولنا ما جاء القوم غري زيد ُ ُ بدل مرفوع ألنه : ُغري: َ

ٍح أن نقول ما جاء غري زيد، وجيوز النصب عىل أنه مستثنى ألن الكالم هنا تام لوجود املستثنى منه ومنفييص ُ َ. 
 .أن تقع يف كالم ناقص منفي فتكون غري عىل حسب العوامل التي قبلها -٣

ٍما جاء غري زيد، وما رأيت غري زيد، وما مررت بغري زيد، وهي يف املثال األول فا: مثل ٍ ٍِ ُ َُ ُ عل، ويف الثاين مفعول به، َ
 .ويف الثالث اسم جمرور ألن الكالم ناقص حلذف املستثنى منه يف اجلملة
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 .وهو اسم معرب بحركات مقدرة وله نفس التفصيل السابق لغري متاما ) ِ سوى: (ثانيا
ٍجاء القوم سوى زيد، فسوى: مثل ِ ُ مـضاف : ٍمستثنى منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة وهو مضاف، وزيد: َ

 .إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، واحلكم هنا هو وجوب النصب ألن الكالم تام موجب
ٍما جاء القوم سوى زيد: ومثل ُ بدل مرفوع بضمة مقدرة، أو مستثنى منصوب بفتحة مقدرة وهو مضاف : فسوى: َ
 أنه بدل وجواز النصب عىل االسـتثناء ألن مضاف إليه جمرور بالكرسة، واحلكم هنا هو جواز اإلتباع عىل: وزيد

 .الكالم تام منفي
ٍما جاء سوى زيد: ومثل فاعل مرفوع وعالمة رفعه : فعل ماض مبني عىل الفتح، وسوى: َحرف نفي، وجاء: فام:  َ

الضمة املقدرة، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، واحلكم هنا هو إعراب سوى عىل حسب العوامل التي قبلها ألن 
 .م ناقص لعدم ذكر املستثنى منهالكال
َال يستوي القاعدون من املؤمنني : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ َ َ الرضر واملجاهدون يف سبيل اهللاِ ُغري أويلْ : ال: وإعراهبا) ِ

ِفاعل مرفوع بالواو ألنه مجع مذكر سامل، من : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، القاعدون: حرف نفي، يستوي
وعالمـة رفعـه ) َالقاعـدون ( بدل مرفوع مـن : ُاسم جمرور بالياء ألنه مجع مذكر سامل، غري: ننيحرف جر، املؤم

 .مضاف إليه جمرور بالياء ألنه يعامل معاملة مجع املذكر السامل: الضمة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، وأويل
 .فأتبع عىل أنه بدلوالشاهد هنا هو أن الكالم تام لوجود املستثنى منه، وناقص ألنه منفي بال 

 .ثابتة بنصب غري عىل أنه مستثنى منصوب بالفتحة وجاءت قراءة 
َفمن ينرصين من اهللاِ: (قال اهللا تعاىل: مثال َ ِْ ِ ُ ُ َْ ِ إن عصيته فام تزيدونني َ َ ُ َ ُِ َ ُْ ْ َ َ ٍغري ختسريِ ِ ْ َ َ ْ : َحرف نفي، تزيدون: ما:  وإعراهبا )َ

ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل : ن األفعال اخلمسة، والواوفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه م
: َضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول بـه أول، غـري: حرف للوقاية، والياء: رفع فاعل، والنون

 .مضاف إليه جمرور بالكرسة: ٍمفعول به ثان منصوب بالفتحة، وهو مضاف، وختسري
 ألن التقدير فام تريدونني شيئا غري ختسري ، وهي هنا بمعنـى إال فـصارت غـري والشاهد هو أن الكالم هنا ناقص

 . منصوبة بالعامل قبل غري
فتلخص أنه قد تأيت غري وسوى  بمعنى إال فحينئذ يكون ما بعدمها جمرورا دائام، وأمـا إعـراهبام أنفـسهام فيكـون 

جبا، وتارة جيوز البدل والنصب عىل االستثناء إن كاالسم املستثنى بإال فتارة جيب النصب إن كان الكالم تاما مو
 .ًكان الكالم تاما منفيا، وتارة يكونان عىل حسب العوامل إن كان الكالم ناقصا
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو حكم املستثنى بغري وسوى ؟-١
  ما هي أحكام غري وسوى ؟-٢
 تلفة ؟ مثل بمثال من عندك لكل من غري وسوى يف أحكام خم-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :حكم غري وسوى اإلعرايب يف األمثلة التاليةّعني 
ِما أضعف الدين غري علامء السوء(  ِ ُ َ ِ ما يأكل الذئب س-َ ُ ِوى الغنم القاصيةُ ِ يدافع املسلمون عن ديـارهم سـوى -ِ ِ ُ ُ

ِ ال تصاحب أحدا غري األخيار-ِاجلبناء َ ً ِ ال حييق املكر السيئ بغري أه-ْ ُ ُِّ ُ َ ال يوحد اهللاَ أحد غري املسلمني -ِلهَ ُ ٌ ُّ    .( 
 

  )٢التامرين ( 
 

اجعل كل اسم من األسامء اآلتية مستثنى بغري وسـوى وضـعه يف ثـالث مجـل بحيـث يكـون يف األوىل واجـب 
 :النصب، ويف الثانية جائز النصب واإلتباع عىل أنه بدل، ويف الثالثة معربا عىل حسب العوامل

 ). املتقون -ر الكاف-املسلم( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ مل تثمر أشجار البستان سوى النخيل-١ ِ ُِ ْ ْ ُ . 
ٍ فهمت الدرس غري مسألة-٢ َ َ ُ  . 
ُّكل املصائب قد متر عىل الفتى-٣ ِ ِوهتون غري شامتة احلساد...... ُّ َِّ ُ َ َ ُ َ    .     
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 ) واألربعون بعالدرس السا( 
 

 اخال وعدا وحاشاملستثنى ب
 

أنه قد تأيت غري وسوى  بمعنى إال فحينئذ يكون ما بعدمها جمرورا دائام، وأما إعراهبام أنفـسهام فيكـون َقد علمت 
 :كاالسم املستثنى بإال، وهنالك أدوات استثناء أخر هي

 .)َخال (  -١
ُجاء القوم : ( الحظ هذه األمثلة ُ ما جاء القوم -ًا زيدَخالَ ً ما رأيت أحدا-ًا زيدخالَ جتد أن خال هنـا  ) ًخال زيدا ُ

تفيد معنى إال ألن ما بعدها خمالف ملا قبلها يف احلكم فلذا تعد أداة استثناء، ويكون ما بعدها مـستثنى ومـا قبلهـا 
 .ُمستثنى منه، وستجد أن املستثنى هنا قد وقع منصوبا، وحينئذ تكون خال فعال ماضيا، ويكون املستثنى مفعوال به

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ُفعل ماض مبني عىل الفتح، القوم: َجاء: ثال األولنقول يف إعراب امل
مفعـول بـه منـصوب : ًفعل ماض مبني عىل الفتح املقدر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، زيدا: يف آخره، خال

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره
 .كون فعال ماضيا والفاعل مسترت دائام ويكون ما بعدها مفعوال بهفهذا هو االستعامل األول خلال وهو أن ت

 .ًوهلا استعامل ثان وهي أن تكون حرف جر ويكون ما بعدها اسام جمرورا
ُجاء القوم : ( الحظ هذه األمثلة ُ ما جاء القوم - ٍ زيدَخالَ ً ما رأيت أحدا - ٍ زيدخالَ جتد أن االسم بعد  ) ٍخال زيدُ

اسم جمـرور بحـرف اجلـر وعالمـة جـره : ٍحرف جر مبني عىل السكون، زيد:  إعراب خالخال جمرور، نقول يف
 .الكرسة الظاهرة يف آخره

 ولكن متى نجعل خال فعال ماضيا ومتى نجعلها حرف جر ؟
األمر يعتمد عىل التقدير والنية فإن شئت قدرهتا أفعاال فحينئذ تنصب االسم الذي بعـدها، وإن شـئت : اجلواب

ًجاء القوم خال زيدا، ولك أن تقول: وفا فحينئذ جتر االسم الذي بعدها فلك أن تقولقدرهتا حر ُ ُجاء القوم خال : َ َ
 .ٍزيد
 .)حاشا (  -٣، )عدا (  -٢

 .وحكمهام حكم خال متاما فيجوز أن تقدرمها أفعاال وجيوز أن تقدرمها حروف جر
ُجاء القوم عدا زيدا، وعدا زيد، وجاء القوم حاشا: مثل َ ُ ٍَ ٍ زيدا، وحاشا زيدً ً. 
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ُفتلخص أن من أدوات االستثناء خال وعدا وحاشا وهي تكون أفعاال إن نصب االسم بعدها وتكون حروف جر 
 .إن جر االسم بعدها

 
 )األسئلة ( 

 

 ؟) خال وعدا وحاشا (  يف ضوء ما تقدم ما هو حكم االسم املستثنى بـهذه الكلامت -١
 حاشا ؟ ماذا جيوز يف إعراب خال وعدا و-٢
 ِ مثل بمثال من عندك خلال وعدا وحاشا يف حالني خمتلفني ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

ِاجعل األسامء التالية تارة منصوبة وتارة جمرورة بعد كل من  :خال وعدا وحاشا : ٍّ
 ). املحسن -َ أخوك-املؤمن( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ سيفنى كل يشء خال وجه اهللاِ-١ ٍ ُّ. 
َر اهللاُ الذنوب عدا الرشك يغف-٢ َ ُ. 
َّ كل أحد يؤخذ قوله ويرد حاشا النبي-٣ َُّ ُ ُ ُُ َُّ ُ َ ٍ. 
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 )خالصة الباب ( 
 

 :املنصوبات من األسامء عديدة منها
واملـضمر يكـون متـصال اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، ويكون ظاهرا ومـضمرا، : املفعول به وهو: أوال

َّإيا : ( ، واملنفصل هو) اهلاء - الكاف-َنا-ياء املتكلم: ( ومنفصال، فاملتصل هو  ِ.( 
 .لفظي، ومعنوي: ّاسم منصوب دل عىل نفس ما فعله الفاعل، وهو نوعان: املفعول املطلق وهو: ثانيا
 .اسم منصوب يبني الزمان الذي حصل فيه الفعل: ظرف الزمان وهو: ثالثا
اسم منصوب يبني املكان الذي حصل فيه الفعل، وال بد من صحة املعنى عند تقدير يف : ظرف املكان وهو: رابعا
 .فيهام

ِّاسم منصوب يبني هيئة صاحبه عند وقوع الفعل، ويكون نكـرة وصـاحب احلـال معرفـة، : احلال وهو: خامسا
 .ويأيت متأخرا عن صاحب احلال

يفرس مبهام قبله، ويكون ذلك املبهم مفردا ومجلة، وال يكون التمييز إال نكرة ، اسم منصوب : التمييز وهو: سادسا
   .وال يأيت إال بعد متام الكالم

 . املستثنى بإال وغري وسوى وخال وعدا وحاشا: سابعا
يـا، فاملستثنى بإال يكون منصوبا وجوبا إن كان الكالم تاما مثبتا، وجيوز النصب والبدل إن كان الكـالم تامـا منف

 .ًويكون عىل حسب العوامل إن كان ناقصا
 .بغري وسوى بمعنى يكون ما بعدمها جمرورا دائام، وأما إعراهبام أنفسهام فيكون كاالسم املستثنى بإالواملستثنى 

 .واملستثنى بخال وعدا وحاشا يكون منصوبا إن قدرهتا أفعاال ويكون جمرورا إن قدرهتا حروف جر
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 )قات عىل النص تعلي( 
 

ِباب منصوبات األسامء ِ ُ 
َاملنصوبات مخسة عرش َ ِاملفعول به: َوهي، ُ ِوظرف الزمان وظرف املكان، ُواملصدر، ُ ُِ ، واملستثنى، ُوالتمييز، ُواحلال، ُ

ِواملفعول من أجلـه، واملنادى، ُواسم ال ِ ُواملفعـول معـه، ُ َ ِوخـرب كـان وأخواهتـا واسـم إن وأخواهتـا، وال، ُ َِّ َُ ُتـابع ُ
َللمنصوب، وهو أربعة أشياء ُ َ ُالنعت، والعطف، والتوكيد، والبدل: ِ ُ ُ ُ. 

 ِ بهِ املفعولُباب
 .ٌومضمر، ٌ ظاهرِ قسامنَ، وهوَ الفرسُوركبت، ً زيداُ رضبتُنحو، ُ به الفعلُالذي يقع، ُ املنصوبُوهو االسم

، َكَورضب، َانَورضب،  رضبنيَوهي، َ اثنا عرشُتصلفامل: ٌومنفصل، ٌ متصل:ِ قسامنُ، واملضمرُهُ ذكرَ ما تقدمُفالظاهر
ُورضهب، اَورضهب، ُهَورضب، َّنكَُورضب، مكَُورضب، امكَُورضب، ِكَورضب ُورضهب، امَ ُورضهب، مَ  . َّنَ

 
............................................................................................................... 

ِمنصوبات األسامءُباب : ( ِ عقد املصنف هذا الباب لبيان منصوبات األسامء، فقال:ولأق : ثم أخذ يعددها فقال ) ِ
َاملنصوبات مخسة عرش( َ ِاملفعول به: َوهي، ُ ِوظرف الزمان وظرف املكان، ُواملصدر، ُ ُِ ، واملستثنى، ُوالتمييز، ُواحلال، ُ

ِواملفعول من أجله، واملنادى، ُواسم ال ِ ُ واملفعـول معـه،ُ َ ِوخـرب كـان وأخواهتـا، ُ َ ُواسـم إن وأخواهتـا، والتـابع ، ُ ِ َّ ُ
َللمنصوب، وهو أربعة أشياء ُ َ ُالنعت، والعطف، والتوكيد، والبدل: ِ ُ ُ وقد خيفـى وجـه تعـدادها بخمـسة عـرش  ) ُ

 - ٥، احلال - ٤،  ظرف الزمان وظرف املكان-٣، )املفعول املطلق (  املصدر -٢ املفعول به، -١: فلنذكرها مرقمة
ا ِهت وأخواَ كانُ خرب- ١١ ،ُهَ معُ املفعول-١٠ ،هِن أجلِ مُ املفعول-٩ ،املنادى -٨،  الُاسم -٧، املستثنى -٦، التمييز
 .ُالبدل -١٥ ،ُ التوكيد-١٤، ُالعطف -١٣ ،ُالنعت -١٢ا، ِهت وأخواَّ إنُواسم

ًوأما مفعوال ظننت وأخواهتا نحو ظننت زيدا قائام فقد أسق ً  .طهام هنا لكوهنام داخلني يف قسم املفعول بهُ
 الباء بمعنى عىل أي يقع عليـه ) ُ به الفعلُالذي يقع، ُ املنصوبُوهو االسم ِ بهِ املفعولُباب: (ثم بدأ برشحها فقال

لفرس  من زيد وا) ُهُ ذكرَ ما تقدمُفالظاهر، ٌومضمر، ٌ ظاهرِ قسامنَ، وهوَ الفرسُوركبت، ً زيداُ رضبتُنحو(الفعل 
ـَورضب، ِكَورضب، َكَورضب، َانَورضب، ِْينَ رضبَوهي، َ اثنا عرشُفاملتصل ٌومنفصل، ٌ متصل:ِ قسامنُواملضمر(  ، امكُ

ُورضهب، اَورضهب، ُهَورضب، َّنكَُورضب، مكَُورضب ُورضهب، امَ ُورضهب، مَ ، والضمري هو الياء ونا والكـاف واهلـاء)  َّنَ
 .والبقية حروف
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، مُاهَّوإي، اُامهَّوإي، اَاهَّوإي، ُاهَّوإي، َّنُاكَّوإي، مُاكَّوإي، امُاكَّوإي، ِوإياك، َوإياك، وإيانا، َّ إياي:وهي، َ اثنا عرشُواملنفصل
 .َّنُاهَّوإي

 ِ املصدرُباب
 .ً رضباُ يرضبَبَ رضُ نحو.ِ الفعلِ يف ترصيفً ثالثاُالذي جييء، ُ املنصوبُ االسمَ هوُاملصدر

 ً. قتالُهُ قتلتُنحو، ٌّ لفظيَه فهوِعلِ فَ لفظُهُ لفظَ وافقْفإن، ٌّنوي ومعٌّ لفظيِ قسامنَوهو
 . َ ذلكَ، وما أشبهً وقوفاُ، وقمت، ً قعوداُ جلستُ ، نحوٌّ معنويَه فهوِ لفظَ دونِ معنى فعلهَ وافقْوإن

ان ِباب ظرف الزمان وظرف املكَ ِ ِ َِْ َ َ َ َْ َ َْ ُ ََّ 
َظرف الزمان هو اسم الزما ُ ْ َ َّْ ََّ َ َِ َِ ُ ِن املنصوب بتقدير ُ ِ ِْ َْ ََ ِ ُ ُ ِ نحو اليوم"ِيف"ْ ْ َ َ ْْ َ ِوالليلة، َ َ َّْ ًوغدوة، َ َْ رة، ََ ًوبكْ َ ُ ًوسحرا، َ ََ ًوغدا، َ َ ًوعتمة، َ َ َ َ َ ،

ًوصباحا َ َ ًومساء، َ َ َ ًوأبدا، َ َ ًوأمدا، ََ َ َ َوحينا وما أشبه ذلك، َ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ ً 
............................................................................................................... 
، مُاهَّوإي، اُامهَّوإي، اَاهَّوإي، ُاهَّوإي، َّنُاكَّوإي، مُاكَّوإي، امُاكَّوإي، ِوإياك، َوإياك، وإيانا، َّ إياي:وهي، َ اثنا عرشُواملنفصل(

 .يف الرشحَّ والضمري هو إيا والبقية حروف عىل ما مر بيانه ) َّنُاهَّوإي
، ُ املنـصوبُ االسمَهو (ثم بدأ باملفعول املطلق ويسمى أيضا باملصدر ألن املفعول املطلق هو مصدر وعرفه بقوله 

 ُنحـو(  أي حينام نرصف الفعل ونقلبه من حالة إىل أخرى يقع املصدر ثالثـا  ) ِ الفعلِ يف ترصيفً ثالثاُالذي جييء
ً وقد جاء ثالثا بعد املايض واملضارع ومثل علم يعلم علام، سجد يـسجد ًفرضبا هو املصدر ) ً رضباُ يرضبَبَرض

 .ِسجودا، فرح يفرح فرحا، دخل يدخل دخوال وهكذا
ه ِ لفظَ دونِ معنى فعلهَ وافقْوإن ً قتالُهُ قتلتُنحو، ٌّ لفظيَه فهوِعلِ فَ لفظُهُ لفظَ وافقْفإن، ٌّ ومعنويٌّ لفظيِ قسامنَوهو(

 .ًمن األمثلة نحو أهنته احتقارا ) َ ذلكَ، وما أشبهً وقوفاُ، وقمت، ً قعوداُلست جُ ، نحوٌّ معنويَفهو
ان( ثم بدأ بظرف الزمان وظرف املكان فعرف األول بقوله  ِباب ظرف الزمان وظرف املكَ ِ ِ َِْ َ َ َ َْ َ َْ ُ ُظرف الزمان هو اسم  ََّ ْ َ ِْ َِ ُ َّ َ َُ

ِالزمان املنصوب بتقدير يف  ِ ِ ِْ َْ َ ََ ِ ُ ُ ْ َ ًناه يكون بتقدير يف مثل قام زيد صباحا أي قام زيد يف الصباح أي أن مع) َّ ٌ ِنحو اليوم (َ ْ َ َ ْْ َ َ ،
ِوالليلة َ َّْ ًوغـدوة(  والليلة من غروب الـشمس إىل طلـوع الفجـر، اليوم من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، ) َ َْ ََ ،
رة ًوبكْ َ ُ  لنهـار ويبـدأ مـن طلـوع الفجـر  الغدوة الوقت ما بني صالة الصبح وطلـوع الـشمس، والبكـرة أول ا )َ

ًوسحرا( ََ ًوغدا ، َ َ ً وعتمة( السحر آخر الليل قبيل الفجر، والغد هو اليوم الذي بعد يومك )َ َ َ َ  . ثلث الليل األول) َ
ًوصباحا(  َ َ ًومساء، َ َ َ ًوأبدا( الصباح من طلوع الفجر إىل الظهر، واملساء من الظهر إىل املغرب  ) َ َ ًوأمدا، ََ َ َ  ومعنامهـا) َ

ًوحينا  (الوقت الذي ال هناية له  ِ َوم(  وهو وقت غري حمدد )َ َا أشبه ذلكَ ِ َ َ َ ْ  . مثل وقت وساعة وحلظةمن األمثلة)  َ



  

  
 

   الواضح في شرح اآلجرومية                                     
  ١٦٤  

ان املنصوب بتقدير  ان هو اسم املكَ ِوظرف املكَ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َْ َ ََ ِ ُ ُ َ َْ ُُ ْ َ نحو أمام"ِيف"ُْ َ َ َ ْ َوخلف، َ ْ َ َوقدام، َ َّ ُ َووراء، َ َ َ َوفـوق، َ َْ َوحتـت، َ ْ َ َوعنـد، َ ْ ِ َ ،
َومع َوإزاء، ََ َ ِ َوحذاء، َ َ ِ َوتلقاء، َ َ ْ ِ َّوثم، َ َ َوهنا، َ ُ َوما أشبه ذلك، َ ِ َ َ َ َْ َ َ. 

ِباب احلال َ ْ َ ُ َ 
ُاحلال هو االسم املنصوب ُ َْ َْ َ َ ْ َُ ْ َِ ُ ِاملفرس ملا انبهم من اهليئات، ُ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ِّْ َنحو قولك ، ُ ِ ْ َ َْ ًجاء زيد راكبا"َ ْ َِ َ ٌَ َركبت ا"َ و"َ ُ ْ ِ ًلفـرس مـرسجاَ ََ ْ ُ َ َ ْ" 

ِلق"َو َيت عبد اهللاَِ َ ْ َ ً راكباُ ِ َ وما أشبه ذلك"َ ِ َ َ َ َْ َ َ. 
َوال ون احلال إال نكرةَ ً يكُ ََ َِ َّ ُِ ْ َ َ الم، َ ون إال بعد متام الكَ ِوال يكُ َِ َ َ ُْ َّ ََ َ ْ َ َ ون صاحبها إال معرفة، َِ ًوال يكُ َ ُِ ْ َ ُ َ َ ََ َّ َِ ِ. 

ِباب التمييز ِ ْ َّ َ ُ َ 
ِالتمييز هو اال َ ََ ُ ُ ِ ْ ُسم املنصوبَّ ُ ْ َْ َ ُ ِاملفرس ملا انبهم من الذوات، ْ ِ ِ َِ ْ َ ََّ َ َ َ ُْ ََ ِّْ َنحو قولك ، ُ ِ ْ َ َْ ًتصبب زيد عرقـا"َ َ َ ٌَ َْ َ َّ ـر شـحام"َو، "َ ًتفقـأ بكْ ٌْ ََ َ َّ َ َ" 

ًطاب حممد نفسا"َو َّْ ََ ٌ َ ُ ًاشرتيت عرشين غالما"َ و"َ ََ ُ َ ِْ ْ ُِ َِ ت تسعني نعجة"َ و"ْ ًملكْ َ ْ َ َ ُِ ِْ ُزيد أكرم"َ و"ََ َ ْ َ ٌ ْ ً منـك أبـاَ َ َ ْ َأمجـل منـك "َ و"ِ ْ ِ ُ َ ْ َ
ًوجها ْ ون إال نكرة"َ ً وال يكُ ََ ِ َّ َِ ُ َ الم، َ ون إال بعد متام الكَ ِوال يكُ َِ َ َ ُْ َّ ََ َ ْ َ َ َِ. 

............................................................................................................... 
ان املنصوب بتقدير ( قال ثم بدأ بظرف املكان ف ان هو اسم املكَ ِوظرف املكَ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ َْ َ ََ ِ ُ ُ َ َْ ُُ ْ َ نحو أمام"ِيف"ُْ َ َ َ ْ َوخلف، َ ْ َ َوقـدام، َ َّ ُ  أي  )َ

َووراء (أمام  َ َ َوفوق، َ َْ َوحتت، َ ْ َ َوعند، َ ْ ِ َومـع(   هو ملا قرب من املكان  )َ َوإزاء، ََ َ ِ َوحـذاء، َ َ ِ َوتلقـاء، َ َ ْ ِ  إزاء أي مقابـل، ) َ
َّوثم(وحذاء أي قريبا من اليشء، وتلقاء أي مقابل  َ َوهنا، َ ُ َّثم اسم إشارة للمكان البعيد، وهنا اسم إشارة للمكان )  َ َ

َوما أشبه ذلك(القريب  ِ َ َ َ َْ َ ِباب احلال : (ثم بدأ باحلال فقال.  من األمثلة كيمني ويسار) َ َ ْ َ ُ ُاحلال هو االسم املنصوب َ ُ َْ َْ َ َ ْ َُ ْ َِ ُ ُ ،
َاملف ُْ ِرس ملا انبهم من اهليئاتَ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ َ ََ ِّْ  أي ملا خفي من الصفات فاحلال إنام جيء به لتبني حالة صاحب احلال وقـت وقـوع ) ُ

ًنحو قولك جاء زيد راكبا ( الفعل منه  ْ َ ْ َ ِْ َِ ٌَ ََ َ ًوركبت الفرس مرسجا (  هذا حال من الفاعل الذي هو زيد )َ َ ْ ََ ْ ُ َ ََ َْ ُ هـذا مـن ) ِ
ِولق ( الفرس املفعول الذي هو َ َيت عبد اهللاِ رَ َ ْ َ ًاكباُ َومـا أشـبه ( هذا حيتمل أن يكون من الفاعل أو من املفعول به  ) ِ َ َْ َ َ

َذلك ِ ون احلال إال نكرة ( من األمثلة ) َ ًوال يكُ ََ َِ َّ ُ َِ ْ َ َ َ الم، َ ون إال بعد متام الكَ ِوال يكُ َِ َ َ ُْ َّ ََ َ ْ َ َ ون صاحبها إال معرف، َِ َوال يكُ ُِ ْ َ ُ َ َ ََ َّ َِ  وقد  )ًةِ
ِباب التمييز: ( ثم بدأ بالتمييز فقال. سبق بيان ذلك يف الرشح ِ ْ َّ َ ُ ُالتمييز هو االسم املنصوب َ ُ َْ َْ َ َ َُ ْ ِْ ُ ُ ِ ْاملفرس ملـا انـبهم مـن ، َّ َ َِ ِ َِ ِّْ َ َ ُْ َُ

ِالذوات َ َّ ً فاحلال يفرس اهليئة والصفة، والتمييز يفرس الذات مثل اشرتيت عرشين قلام ففرس القلم ذا) َ َ ت العرشين، ُ
ثم إن املصنف اخترص التعريف، فإن التمييز نوعان متييز ذات أي متييز مفرد ومتييز نسبة أي متييز مجلة ويدل عـىل 

ًنحو قولك تصبب زيد عرقا( أنه أراد متييز النسبة هو متثيل املصنف بقوله  ََ َ ٌَ َ َْ َ َّ َ ْ َ َْ ر شحام، ِ ًوتفقأ بكْ ٌْ َ ََ َ َّ َ ًوطاب حممد نفس، َ َّْ ََ ٌ َ ُ َ )  اَ
ت تسعني نعجة(فهذه األمثلة لتمييز النسب أي متييز اجلمل  ًواشرتيت عرشين غالما وملكْ ََ ْ َ َ ْ ََ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ً ََ ُ ِ َ ٌوزيد ( متييز للمفرد ) ْ ْ ََ

ًأكرم منك أبا َ ََ ْ ِ ُ َ ًوأمجل منك وجها ْ ْ َ ََ ْ ِ ُ َ ْ ون إال نكرة( متييز للنسب  ) َ ًوال يكُ ََ ِ َّ َِ ُ َ ون إال بعد، َ َوال يكُ ْ َ َ ََّ َِ المُ ِ متام الكَ َِ َ َْ            .كام مر بيانه)  َ
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ِباب االستثناء َ ْ َِ ِْ ُ َ 
َّوحروف االستثناء ثامنية وهي إال ِ َ َ ْ ُِ َ َ ُ ٌَ َ ْ َِ ِ ِِ َ ُوغري، ُ ْ َ َوسوى، َ َوسوى، َِ ٌوسواء، َُ ََ َوخال، َ َ َوعدا، َ َ َوحاشا، َ َ َ. 

ُ فاملستثنى بإال ينصب إذا كان الكَالم تام َْ ََ َ َ َ ْ ُْ َْ ََّ ِ ُِ َ ُْ ًا موجباَِ َ َنحو ، ُ ْ ًقام القوم إال زيدا"َ ْ َْ َّ ِْ ُ ََ َ ًخرج النـاس إال عمـرا"َ و"َ ْ ََ َّ ِ ُ ََّ َ َ وإن كـان "َ َْ ِ َ
ِالكَالم منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب عىل االستثناء َ َّ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ  َ َُ َ َُ ْ َ َ َ  ُ ْ َْ َنحو ، َ ْ ٌما قام القوم إال زيد"َ ْ َْ َّ ِْ ُ َ ََ َ ًإال زيدا"َ و"َ ْ َ َّ ُوإن كان الكَالم  "ِ َ َ َ ْْ َ ِ َ

ِناقصا كان عىل حسب العوامل ِ َِ َ َ ًْ َ َِ َ َ ََ َنحو ، َ ْ ٌما قام إال زيد"َ ْ َ َّ ِ َ ًما رضبت إال زيدا"َ و"ََ ْ َْ ُ ََّ ِ َ ٍما مررت إال بزيد"َ و"َ ْ َ ُِ َّ ِ ْ َ َ َ" 
ٍواملستثنى بغري ْ َْ ِ َ ْ َُْ َوسوى، َ َوسوى، َِ ٍوسواء، َُ َ ُجمرور ال غري، ََ ْ ٌ َُ َ ْ َ. 

ْواملستث َُْ ْ َنى بخالَ َ ِ َوعدا، َ َ َوحاشا، َ َ ُجيوز نصبه وجره، َ َ َ ُ ُ ُّْ َُ ُ َنحو ، َ ْ ًقام القوم خال زيـدا"َ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ٍوزيـد، َْ ْ ٍعـدا عمـرا وعمـرو"َ و"ََ ْ ً َْ َ ََ َ" 
ر"َو را وبكْ ٍحاشا بكْ َ َ َ ًَ َ". 
............................................................................................................... 

ِباب االستثناء : (ثم بدأ باالستثناء فقال َ ْ َِ ِْ ُ َّوحروف االستثناء ثامنية وهي إال َ ِ َ َ ْ ُِ َ َ ُ ٌَ َ ْ َِ ِ ِِ َ ُوغـري، ُ ْ َ َوسـوى، َ َوسـوى، َِ ٌوسـواء، َُ ََ َ ،
َوخال َ َوعدا، َ َ َوحاشا، َ َ ) إال : ( ف وهـو ما هو حـر-١: ليس مجيع هذه األدوات حروفا بل هي عىل ثالثة أقسام ) َ
–وعـدا -خـال ( ما يكون فعال تارة وحرفا تارة وهـو -٣، )ٌ سواء -ُ سوى-ِ سوى-غري(  ما هو اسم وهو -٢

َجـاء : فحينئذ ففي كالم املصنف تغليب أي أنه أعطى اجلميع اسم إال ألهنا أم باب االستثناء، كام يقـال) وحاشا 
 . تغليبا السم األبِاألبوان ويقصد األب واألم فتعطى األم اسم األب

ُثم اعلم أن سوى وسوى وسواء ليست أشياء متعددة يف احلقيقة وإنام ترجع ليشء واحد ألهنا لغـات أي أن مـن  ِ
َجـاء القـوم : َقبائل العرب من يكرس سني سوى ومنهم من يضمها ومنهم من يفتحها قائال سواء فإن شئت قلت

ٍسوى زيد أو سوى زيد، أو سواء زيد ٍ ٍ َِ ُ. 
ًفاملستثنى بإال ينصب إذا كان الكَالم تاما موجبا: ( أ بالتفصيل فقالثم بد َ ُ َ ُُ  ُ َْ ََ َ َ َ ْ ُْ َْ ََّ ِ ِْ  التـام هـو أن يـذكر املـستثنى منـه يف ) َِ

َنحو قام القوم إال زيدا و (اجلملة، واملوجب أي املثبت  ْ ْ َ ًْ ََ َّ ِْ ُ ََ َ ًرج الناس إال عمراَخَ ْ ََ َّ ِ ُ ََّ  .با وجونفزيدا وعمرا منصوبا)  َ
ِ وإن كان الكَالم منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب عىل االستثناء( َ َّ ْْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ  َ َُ ََ َُ ْ َ َ َ  َُ ْ َْ َ َنحو ما قام القوم إال زيد وإال زيدا وإن كـان ، ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ًْ ٌ ََ ََّ َّ ُْ َ َ

ًالكَالم ناقصا  ِ َ ُ َ ِكان عىل حسب العوامل ( وهو أن حيذف املستثنى منه وحينئذ ال يكون إال منفيا) َْ ِ َ َ َْ َ َِ َ َ َّنحو ما قـام إال ، ََ ِ َ ََ َ ْ َ
ٍزيد وما رضبت إال زيدا وما مررت إال بزيد ْ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ُ َ َِ َّ َِّ ِْ َ َ َ ًَ   .فزيد وقع فاعال ومفعوال به واسام جمرورا ) ٌَ

ٍواملستثنى بغري( ْ َْ ِ َ ْ َُْ َوسوى، َ َوسوى، َِ ٍوسواء، َُ َ ُجمرور ال غري، ََ ْ ٌ َُ َ ْ  س هذه األسامء فلها حكم االسم الواقع بعد إالوأما نف ) َ
َواملستثنى بخال(  ْ َُْ ِ َ َ ْ َوعدا، َ َ َوحاشا، َ َ ُجيوز نصبه وجره، َ َ َ ُ ُ ُّْ َُ ُ ًنحو قام القوم خال زيدا، َ َْ ْ َ َْ َ َ َ ََ ُ َوزيد وعدا عمرا وعمرو وحاشـا ، َْ َ َ َ َ ْ ٍَ ْ ً َْ َ َ ََ ٍ

ر را وبكْ ٍبكْ َ َ    . عىل ما سبقصب ما بعدها وإن قدرهتا حروفا جر ما بعدهافإن قدرهتا أفعاال نعىل حسب التقدير )  ًَ
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 )الدرس الثامن واألربعون ( 
 

 ال النافية للجنس
 

َّقد علمت أن من األسامء املنصوبة اسم إن وأخواهتا، فإهنا تدخل عىل املبتدأ واخلرب فتنصب األول اسام هلا وترفع  ِ َ
 .الثاين خربا هلا

َّومن أخوات إن ال النافية للج  .نس فحقها أن تذكر معهن ولكنها أفردت بباب مستقل ألن هلا أحكاما خاصة هباِ
ٌال رسور دائم: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ ال إنسان خالد-َ ٌ ال بخيل حممود -َ جتد أن ال دخلت عىل مجلة اسـمية ) َ

 .َّفنصبت االسم األول ورفعت االسم الثاين فهي تعمل عمل إن
اسم ال مبني عىل الفـتح يف حمـل : َحرف لنفي اجلنس مبني عىل السكون، رسور: ال: ولنقول يف إعراب املثال األ

 .خرب ال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌنصب، دائم
فيكون مبنيا يف حمل نـصب، وإذا كـان اسـمها مـضافا كـان ) رسور، إنسان، بخيل: ( فإذا كان اسم ال مفردا مثل

ٌم مستكرب، فهنا طالب أضيف إىل علم فنقول يف اإلعرابَال طالب عل: منصوبا مثل حرف لنفي اجلنس مبني : ال: ٍ
مـضاف إليـه : ٍاسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف وعلم: َعىل السكون، طالب

 .هرة يف آخرهخرب ال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظا: ٌجمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، مستكرب
 .َّال النافية للجنس تعمل عمل إن واالسم بعدها يكون إما منصوبا أو مبنيا يف حمل نصبفاتضح أن 

ِال رجل يف هذه الـدار : َأن ال تنفي اخلرب عن مجيع أفراد اسمها فإذا قلت: هو) النافية للجنس ( َّثم إن معنى قولنا  ِ َ
ٌال إنسان خالد فقد نفيت اخللود عـن مجيـع : َهذه الدار، وإذا قلتفقد نفيت وجود أي فرد من أفراد اإلنسان يف  َ

أفراد اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا، فاملقصود باجلنس هو االسم الذي له أفراد عديدة، ونفي اجلنس هو نفي اخلرب 
 .عن كل أفراد ذلك االسم

ُذلك الكتاب : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِال ريب فيهَ اسم : َ حرف لنفي اجلنس مبني عىل السكون، ريب:ال: وإعراهبا ) َ
ضمري متصل مبنـي عـىل الكـرس يف حمـل جـر، واجلـار : حرف جر، واهلاء: ال مبني عىل الفتح يف حمل نصب، يف

  .  واملجرور يف حمل رفع خرب ال

 :َّوال النافية للجنس ال تعمل عمل إن إال برشوط هي
ٌور دائم، فرسور ودائم نكرتان، فإن كان االسم أو اخلرب معرفـة ، نحو ال رسأن يكون اسمها وخربها نكرتني -١ َ

ُال اجلبان ثابت يف املعركة وال اخلائن، فهنـا ال نافيـة مهملـة  ال : َّفحينئذ ما تعمل ال، وال تعد من أخوات إن مثل ٌ ُ
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الالم فيه، وكذلك ٌمبتدأ، وثابت خرب، وسبب عدم عملها هو أن اجلبان معرفة لوجود األلف و: ُعمل هلا، واجلبان
ٌإذا قلنا ال زيد يف الدار وال عمرو ِ ٌ. 

ِ أي ال يفصل بني ال وبني اسمها فاصل مثل ال رجل يف الدار فهنا رجل متصل مبارشة بالأن يتصل اسمها هبا -٢ َ 
ٌ يف الدار رجل وال، : فإن فصل فاصل أمهلت وتكررت ال مثل ٌيف اجلنة موت وال ٌ امرأة، والِ  ٌ. أملالِ

ٌال يف الدار رجل وال امرأة، ال:  يف إعرابنقول حرف جر مبنـي عـىل : حرف نفي مهمل مبني عىل السكون، يف: ٌ
اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، واجلار واملجرور يف حمل رفع خرب : ِالسكون، الدار

: حرف عطف مبني عىل الفتح، ال: َة يف آخره، ورفعه الضمة الظاهرمبتدأ مرفوع وعالمة : ٌمقدم عىل املبتدأ، رجل
 .اسم معطوف عىل رجل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره:ٌمهمل مبني عىل السكون، امرأةحرف نفي 

ٌال فيها غول: (قال اهللا تعاىل: مثال ْ َ َ وال هم عنها ينزفون ِ ُ َ َْ ُْ َْ ُوالغول هو) ُ ، ملما يعرتي شارب اخلمر من الصداع واأل: َ
جار وجمرور يف حمل رفع : نافية مهملة، فيها: ال: ومعنى ينزفون هو يسكرون، فخمر اآلخرة ال آفة فيها، وإعراهبا

 .مبتدأ مرفوع مؤخر، والشاهد هو وجوب رفع االسم إذا فصل بينه وبني ال فاصل مع تكرار ال: ٌخرب مقدم، غول
 .أن ال تتكرر ال -٣

 .َّوز إلغاؤها أي جيوز أن تعمل عمل إن، وجيوز أن ال تعمل وتكون مهملة ملغاةفإن تكررت ال فيجوز إعامهلا وجي
َال رجل يف الدار وال امرأة، وجيوز أن تقول: مثل ِ ٌال رجل يف الدار وال امرأة: َ ِ ٌ. 

اسم ال مبني عىل الفتح يف حمل : َحرف لنفي اجلنس مبني عىل السكون، رجل: ال: ففي احلالة األوىل نعرهبا هكذا
 .اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِحرف جر مبني عىل السكون، الدار: صب، يف ن
اسم ال مبني عىل الفتح يف حمل : َحرف لنفي اجلنس مبني عىل السكون، امرأة: حرف عطف مبني عىل الفتح، ال: َو

ِال امرأة يف الدار ( ار، ومجلة َنصب واخلرب حمذوف دل عليه ما قبله والتقدير وال امرأة يف الد معطوفة عـىل مجلـة  ) َ
ِال رجل يف الدار ( َ     .( 

مبتـدأ مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ٌحرف نفي مهمل مبني عىل السكون، رجـل: ال: ويف احلالة الثانية نقول
 الكرسة الظاهرة اسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره: ِحرف جر مبني عىل السكون، الدار: الظاهرة يف آخره، يف

حرف نفي مهمل مبني عىل : حرف عطف مبني عىل الفتح، ال: َيف آخره، واجلار واملجرور يف حمل رفع خرب ال، و
 .اسم معطوف عىل رجل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره: ٌالسكون، امرأة

ا وخربها نكـرتني، وأن ال يفـصل أن يكون اسمه: َّفتلخص أن ال التي لنفي اجلنس تعمل عمل إن بثالثة رشوط
 .بينها وبني اسمها فاصل، وأن ال تتكرر، فإن تكررت جاز إعامهلا وإلغاؤها
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو عمل ال النافية للجنس ؟     -١
  ما هي رشوط عمل ال النافية للجنس ؟ -٢
 هملة ؟ مثل بمثالني من عندك لـ ال النافية للجنس العاملة وامل-٣
 

  )١التامرين ( 
 

  :ِالعاملة من امللغاة فيام يأيت وبني سبب اإللغاء) ال ( ّميز 
ِال عاصم اليوم من أمر اهللاِ ( ِ َ ُ من يضلل اهللاُ فال هادي له-َ َ ِ َ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيـه وال -َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ْ َِ ْ ْ َ ْ َُ َِ ُ َ َّ ْ

ٌخلة وال شفاعة ٌَ َ َ َّ ِّ فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلـج-ُ َ َ َّ َّ َْ ُ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ْ وال خـوف علـيهم وال هـم -َ ُْ َ ْ ْ َِ َ َ ٌ َ
َحيزنون ُ َ ِال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار -َْ َِّ ُ ِْ ُ َّ ْْ َ َ َ َُ َ َْ ْ ََ ْ ُ َ ِ َّ.( 

 
  )٢التامرين ( 

 

 :ْسام لـ ال النافية للجنس وأحلق به خربا يناسبهاجعل كل اسم مما يأيت ا
 ). مصباح - صانع معروف-صديق( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
م من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللاَِّ-١ َ استجيبوا لربكُ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ْ ِّ ُِ ِ َِ َ َ ٌ ْ َ ِْ ْ ْ ََ ِ ِ َ. 
م اليوم-٢ َ قال ال تثريب عليكُ َ َ     . 
ِ يتنازعون فيه-٣ َ ُ َ َ ٌا كأسا ال لغو فيها وال تأثيمَ ِ ِْ َْ َ ٌ ْ َ ً َ  . 
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 )الدرس التاسع واألربعون ( 
 

 املنادى
 

َّقد علمت أن ال النافية للجنس تعمل عمل إن بثالثة رشوط ِ أن يكون اسمها وخربهـا نكـرتني، وأن ال يفـصل : َ
 .صوبات املنادىِبينها وبني اسمها فاصل، وأن ال تتكرر، ومن املن

 .اسم يدخل عليه أداة نداء: واملنادى هو
ْ يا سعيد أقبل -ُ يا بكر-ُيا زيد: ( الحظ هذه األمثلة ِ قد دخل عليها )  سعيد - عمرو-زيد( جتد األسامء التالية ) ُ

سمى ويسمى بأداة النداء ألنك تنادي به الشخص وتطلب منه أن يلتفت إليك ويستمع ملا تقوله، وي) يا ( حرف 
 .باملنادى، فيا أداة نداء وزيد منادى) يا ( االسم الذي بعد 

 :ثم املنادى مخسة أنواع هي
: يا:  فنقول يف إعرابهيبنى عىل الضم يف حمل نصبُيا زيد، فزيد اسم علم مفرد فهذا حكمه : مثل. العلم املفرد -١

 .منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب: ُحرف نداء مبني عىل السكون، زيد
ُيا إبراهيم  : (قال اهللا تعاىل: مثال َِ ْ َأعرض عن هذا َِ َ ْ َ ْ ِْ منـادى : ُحرف نداء مبني عىل السكون، إبراهيم: يا:  وإعراهبا)َ

: ْفعل أمر مبني عىل السكون، والفاعل ضمري مسترت تقـديره أنـت، عـن: ْمبني عىل الضم يف حمل نصب، أعرض
 .ي عىل السكون يف حمل جر بحرف اجلراسم إشارة مبن: حرف جر مبني عىل السكون، هذا

يـا : ِوقد عرفنا معنى النكرة من قبل، ومعنى كوهنا مقصودة أهنا يراد هبا شخص معني مثل. النكرة املقصودة -٢
يبنـى عـىل ُرجل ختاطب به شخصا أمامك فأنت هنا ال تريد أي رجل بل تريد رجال مقصودا معينا، فهذا حكمه 

 . أيضاالضم يف حمل نصب
ّيا رجال أتقنوا عملكم، فهنا النداء توج: ومثل َ ه إىل رجال معينني يراهم املـتكلم ويـستمعون لـه، فيكـون نكـرة ُ

 .مقصودة
ْقلنا : (قال اهللا تعاىل: مثال َ كوين بردا وسالما عىل إبراهيم ُيا نارُ َ ِْ ْ َ َِ َ ً ً ِ  فهنا النداء توجه إىل نار معينة وهي التي ألقي فيها )ُ

ضمري متصل مبني عىل الـسكون : فعل ماض مبني عىل السكون التصاله بنا الفاعل، ونا: ْ قلنا:إبراهيم، وإعراهبا
ْمنادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، كوين: ُحرف نداء مبني عىل السكون، نار: يف حمل رفع فاعل، يا فعل أمـر : ِ

خـرب كـان : ًم كـان، بـرداضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل رفع اسـ: ناقص مبني عىل حذف النون، والياء
 .جار وجمرور: اسم معطوف عىل برد منصوب، عىل إبراهيم: ًالواو حرف عطف، سالما: ًمنصوب، وسالما
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َيا ظاملا اتق اهللا، فهنا أنت ال توجـه نـداءك لظـامل : وهي التي ال يراد هبا يشء معني مثل. النكرة غري املقصودة -٣ ِ ً
ْللظامل كائنا من يكن،ومثل يا غافال انتبه، ويا عاصيا تب،ويا كسوال اجتهدبعينه بل تريد توجيه النصح بشكل عام  ً ْ ً ًً 

والفرق بني النكرة املقصودة، وغري املقصودة هو أنه يف األوىل توجه اخلطاب ملعني، ويف الثانية لغري معني، واألمر 
ا أردت توجيه النداء لغافل معني يعتمد عىل قصدك أنت أهيا املتكلم، ويكون حركة اآلخر دليال عىل ما قصدته فإذ

ًيا غافل، وإذا أردت توجيه النداء لغري معني قلت يا غافال، والسامع والقارئ يعرف قصدك : َتراه ويسمعك قلت َ َ ُ
 .من خالل الضمة عىل الم الغافل أو الفتحة

منـادى منـصوب : ًاحرف نداء مبني عىل السكون، ظامل: يا: وحكم النكرة غري املقصودة هو النصب ، فنقول فيه
فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره : ِوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، اتق

 .لفظ اجلاللة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره: أنت، واهللاَ
ِيا عبد اهللا، ويا أبا سعيد، ويا حارس البستان،: مثل. املضاف -٤ ٍَ ِ ويا طالب العلم، ونحو ذلك مما أضيف االسم َ َ

، وعالمة نصبه قد ختتلف فقد تكـون الفتحـة وقـد تكـون ًكون منصوبا أيضا إىل ما بعده، وحكمه أنه ي فيهاألول
 .األلف وقد تكون الكرسة وقد تكون الياء

ِيا أهل الكتاب : (قال اهللا تعاىل: مثال ِ ْ َ ْ ٍتعالوا إىل كلمة سواء َ َ ٍَ ِ َ ِ ْ َ : َحرف نداء مبني عىل الـسكون، أهـل: يا: إعراهبا و)َ
مضاف إليه جمرور وعالمة جره : ِمنادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، والكتاب

فعل أمر مبني عىل حذف النون، والواو ضمري متصل مبني عىل السكون يف حمل : الكرسة الظاهرة يف آخره، تعالوا
 .صفة جمرورة وعالمة جرها الكرسة: ٍاسم جمرور وعالمة جره الكرسة، سواء: ِرف جر، كلمةح: رفع فاعل، إىل

ما اتصل به يشء من متام معناه، فهو يشبه املضاف من جهة ارتباط الكلمتني ببعضهام : وهو . الشبيه باملضاف -٥
ًيا صاعدا جبال : ( ولكن ليس ما بعده جمرورا باإلضافة مثل اعد وموضحة له ومتممة ملعنـاه فجبال مرتبطة بص) ً

ِفهي تشبه يا صاعد اجلبل ومثل ُيا كريام أصله: ( َ ُ َ يا حافظا درسه-ً ِ يا حمبا للخري-ً ِ يا سامعا دعاء العبد-ً َ ً يا ساعيا -ً
ِ يا مغرتا بعمله-يف اخلري ِ يا الهيا عن الصالة-ً ِ يا مسافرا إىل العراق -ً  .ناهونحوها مما اتصل باالسم يشء يتمم مع) ً

ًكون منصوبا أيضا نقول يف إعراب يا مسافرا إىل العراق، ياوحكمه أنه ي : ًحرف نداء مبني عىل السكون، مسافرا: ً
 .اسم جمرور وعالمة جره الكرسة:ِحرف جر، العراق: منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، إىل 

 .النافية للجنس ما ليس مضافا وال شبيها به فرجل ورجال مفرداملقصود باملفرد يف باب النداء ويف باب ال : تنبيه
فتلخص أن املنادى اسم يدخل عليه أداة نداء، وهو منصوب أو مبنـي يف حمـل نـصب، فـإن كـان علـام أو نكـرة 

 . مقصودة فيبنى عىل الضم يف حمل نصب، وإن كان نكرة غري مقصودة أو مضافا أو شبيها باملضاف فهو منصوب
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املنادى  ؟ -١
  ما هي أنواع املنادى وما هو حكم كل نوع ؟ -٢
  مثل بمثال من عندك لكل نوع من أنواع املنادى ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ّعني املنادى ونوعه وحكمه فيام يأيت
َيا واعظا غريه ابدأ بنفسك(  ِ ُ َ ْ يا مستكربا تواضع هللا-ً ُ قالوا يا نوح-ً ُ َ قد جادلتنا فأكثرت جدالناُ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َ ُ يا قومنـا أجيبـوا -َْ ِْ َ َ َ

ِداعي اهللاَِّ وآمنوا به ِ ِِ ُ َ ْ يا زكريا إنا نبرشك بغالم اسمه حييى-َ ُ َْ ِّ َُ َ ٍَّ ُ ِ َ ُ ُ َّ ِ ِ ْا بني إرسائيل قد أنجيناكم من عدوكم ي -َ ْ ُْ ُِّ ْ ْ َ َُ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ ِ.( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :ء التالية مع ضبط آخر الكلمة بالشكلأدخل أداة النداء عىل األسام
 ).ٌ عجول -ٌ حاسد- إسامعيل-ٌ جمتهد يف درسه-ِأبو العباس( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
َ قال فرعون يا هامان ابن يل رصحا لعيل أبلغ األسباب-١ ْ َ ْ ْْ َ َْ ِْ ُ َ َُ َ ْ ِّْ ً ُ ُ َِ َ ِ  . 
ِ يا أرض ابلعي ماءك ويا سامء أقلعي-٢ ِ ِِ ْ َ َُ َ َ َْ َْ ُ. 
َ  يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا-٣ َ ْ ُِ ِ ُِّ َ َ ْ ُُ َ َ ُْ ََ ٍ َ َ ْ. 
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  )اخلمسونالدرس ( 
 

 املفعول ألجله
 

أن املنادى اسم يدخل عليه أداة نداء، وهو منصوب أو مبني يف حمل نصب، ومن املنـصوبات املفعـول َقد علمت 
 .ألجله

 .اسم منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل: واملفعول ألجله هو
َتناول املريض الدواء : ( الحظ معي هذه األمثلة ُ َ عاقب القايض املجرم -ِ يف الشفاءًرغبةَ َ صمت رمضان -  لهًتأديباَ ُ

ل فـاملريض تنـاول قد بينت سبب وقوع الفعـ) ً احتسابا -ً تأديبا-ًرغبة( جتد األسامء املنصوبة )  للثواب ًاحتسابا
ِالدواء من أجل الشفاء، والقايض عاقب املجرم من أجل تأديبه، والصيام وقـع احتـسابا للثـواب، فهـذا االسـم  ِ

 .املنصوب يسمى باملفعول ألجله أي ما فعل الفعل من أجله وبسببه
 .ًبة يف الشفاءرغ: مل تناولت الدواء ؟ فتقول: وعالمة املفعول ألجله وقوعه يف جواب السؤال بلم، فيقال

فاعل مرفـوع وعالمـة رفعـه الـضمة : ُفعل ماض مبني عىل الفتح، املريض: َتناول: نقول يف إعراب املثال األول
مفعـول ألجلـه : ًمفعول به منصوب وعالمة نـصبه الفتحـة الظـاهرة يف آخـره، رغبـة: َالظاهرة يف آخره، الدواء

 .اسم جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة: ِف جر، الشفاءحر: منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره،يف
ِجيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق : ( قال اهللا تعاىل: مثال ِ ِِ ُ َ ِحذر املوتَ فعـل مـضارع : َجيعلـون: وإعراهبا ) َ

ل، ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمـل رفـع فاعـ: مرفوع وعالمة رفعه النون ألنه من األفعال اخلمسة، والواو
مفعول به أول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف واهلاء ضمري متـصل مبنـي : َأصابع

اسـم : ِحرف جر مبني عـىل الـسكون، آذان: عىل الضم يف حمل جر مضاف إليه، وامليم حرف دال عىل اجلمع، يف
ضمري متصل مبني عىل الكرس يف : اءجمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، واهل

حرف جر : ِحرف دال عىل اجلمع، واجلار واملجرور يف حمل نصب مفعول به ثان، من: حمل جر مضاف إليه، وامليم
مفعـول : َاسم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره الكرسة الظـاهرة يف آخـره، حـذر: ِمبني عىل السكون، الصواعق

 .مضاف إليه جمرور بالكرسة الظاهرة:ِالظاهرة يف آخره،وهو مضاف واملوتألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
ْووهبنا له أهله ومثلهم معهم : (قال اهللا تعاىل: مثال َ ُْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َْ ِ ْ ًرمحةََ َ ْ َّ منا َ  .مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة:ًفرمحة)ِ

َ املريض الدواء َواعلم أن املفعول ألجله جيوز جره أيضا مثل أن تقول يف تناول ُتنـاول املـريض : ِ يف الـشفاءًرغبةُ
ِالدواء للرغبة يف الشفاء، ويف عاقب القايض املجرم تأديبا له، عاقب القايض املجرم لتأديبه َ َ ََ ًَ ِ. 
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اسم منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعـل، وجيـوز جـره : فتلخص أن املفعول ألجله ويسمى أيضا املفعول له
 .أيضا بحرف اجلر

  
 )األسئلة ( 

 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املفعول ألجله ؟-١
  ماذا جيوز يف املفعول ألجله من إعراب ؟-٢
 ً اذكر مثاال ملفعول من أجله يف مجلة مفيدة ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :استخرج املفعول ألجله فيام يأيت
ْإنا مرسلو الناقة فتنة هلم فارتقبهم واصطرب( ْ ْ ْ ْ ُِ َ َ َ ً َْ َ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ َ َّ ُ ً وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج تبرصة-ِ َ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ٍَ ٍِ َ َ ِّ ُ ٌ والنخل باسـقات هلـا طلـع -َ َْ ََ َ ٍ ِ ْ َّ

ِنضيد رزقا للعباد ِ ِْ ً ْ ِ ٌ ِ ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضات اهللاَِّ -َِ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ ْ ِ م لتأتون الرجال شهوة من دون النساء -َّ ِ أإنكُ ِّ ِ ُِ ْ َ ًْ ُ َ ََّ َ َِّ َْ ْ ِ َ
َل أنتم قوم جتهلون َب َُ َْ ْْ َ ٌ ْ ُ ْ َ ( 
 

  )٢التامرين ( 
 

 :اجعل كل اسم مما يأيت مفعوال ألجله يف مجلة مفيدة
 ). جماملة - خشية-حياء( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا-١ ِ ِ ِ ٍْ ْ ْ َ ْ َّ ًْ ًَ َ ْ ْ َ ٍْ ِ ُِ َ َُّ َ َّ َ ِْ ِِ َ َ . 
َ  جحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلام وعلوا-٢ ُ ْ َ َ َُ ُْ ً ُ ُ َْ ُ ْْ ْ َ َُ َ ِ. 
ًنبلوكم بالرش واخلري فتنة َ-٣ َْ ْ َِ ِ ْ َْ َ ِّْ َّ ِ ُ ُ    . 
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 )الدرس الواحد واخلمسون ( 
 

 املفعول معه
 

َّقد علمت أن   .اسم منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، ومن املنصوبات املفعول معه: املفعول ألجلهَ
 .َما فعل الفعل بمصاحبتهاسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان : واملفعول معه هو

ٌرجع زيد و: ( الحظ معي هذه األمثلة ٌ حرض حممد و-ِ الفجرَطلوعَ ٌ سار عيل و-ِ الشمسَغروبَ جتـد  ) َرصيفالَ
ِطلوع الفجر: ( األسامء املنصوبة التالية ِ غروب الشمس-َ او بمعنى مع؛ ألن املعنى هو قد سبقت بو) َ الرصيف -َ

ٌرجع زيد مع طلوع الفجر، وحرض حممد مع غروب الشمس، وسار عيل مع الرصيف أي بمصاحبته ومقارنته مل  ٌ ٌ
ينحرف عنه حتى وصل إىل مقصوده، فتلك األسامء املنصوبة تدل عىل اليشء الذي فعل الفاعل الفعل بمصاحبته 

ٌحممد فعل احلضور بمصاحبة الغروب، وعيل فعل السري بمـصاحبة َفزيد فعل الرجوع بمصاحبة طلوع الفجر، و
 .الرصيف، فتلك األسامء املنصوبة تسمى باملفعول معه

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : ٌفعل ماض مبني عىل الفتح، زيد: َرجع: نقول يف إعراب املثال األول
مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظـاهرة يف : َعواو املعية حرف مبني عىل الفتح، طلو: يف آخره، الواو

 .مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكرسة الظاهرة يف آخره: ِآخره، وهو مضاف، والفجر
َفأمجعوا أمركم و: (قال اهللا تعاىل: مثال ُْ َ ُْ َ ِ ْ َ ْرشكاءكمَ َُ َ : فعل أمر مبني عىل حـذف النـون، والـواو: أمجعوا:  وإعراهبا )ُ

مفعول به منصوب وعالمـة نـصبه الفتحـة الظـاهرة يف : َني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، أمرضمري متصل مب
ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل جر مضاف إليه، وامليم حرف دال عىل اجلمع : آخره، وهو مضاف، والكاف

رة يف آخـره، وهـو مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظـاه: َحرف معية مبني عىل الفتح، رشكاء: الواو
ضمري متصل مبني عىل الضم يف حمل جر مضاف إليه، وامليم حرف دال عىل اجلمـع، واملعنـى : مضاف، والكاف

 .أمجعوا أمركم مع رشكائكم
 :ثم اعلم أن االسم الواقع بعد الواو عىل نوعني

ٌرجع زيـد : لها يف احلكم مثل، وذلك إذا مل يصح ترشيك ما بعد الواو ملا قبما يتعني نصبه عىل أنه مفعول معه -١ َ
ٌوطلوع الفجر، فهنا ال يصح أن تكون الواو للعطف ألهنا تقتيض الترشيك يف احلكم فإذا قلت جاء زيـد وعمـرو  ٌَ َ َ ِ
ٌفاملعنى هو جاء زيد، وجاء عمرو فزيد وعمرو اشرتكا يف احلكم هذا ما تقتضيه واو العطف، وال يصح هذا املعنى  ٌ َ ٌَ

ٌطلوع الفجر فال يقال رجع طلوع الفجر، فهو ال يرجع وإنام املعنى رجع زيد مع وقت طلوعهٌيف قولنا رجع زيد و َ ُ َِ 
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َسار زيد والقمر فاملعنى أنه سار مع القمر ال أن القمر قد سار أيضا مـن مكانـه، وكـذا إذا قلـت : َوكذا إذا قلت َ ٌَ
ٍاذهب والشارع اجلديد كي تصل لبيت سعيد، فاملعنى هو اذهب أنت ِ َ َ َ  مع الشارع اجلديد ال حتد عنه كي تـصل ال ْ

 .أن املعنى اذهب أنت وليذهب الشارع أيضا فحيث ال يصح الترشيك يتعني النصب عىل أنه مفعول معه
 .، وذلك إذا صح االشرتاك يف احلكمما جيوز نصبه عىل أنه مفعول معه وجيوز عطفه عىل ما قبله -٢

ٌمثل جاء زيد وعمرو جيوز العطف وجيوز أ ٌ ًن تقول جاء زيد وعمرا، ولكن املعنى سيختلف فإذا رفعت كان املعنى َ ٌ َ
ٌ وقد يكون زيد جاء أوال ثم جاء عمرو وقد يكون بالعكس وقد يكون جميئهام معا ٌ عمروَ وجاءٌ زيدَهو أنه قد جاء ٌ

ًفإذا نصبت قائال جاء زيد وعمرا كان املعنى هو جاء زيد وعمرو يف نفس الوقت معا ٌ. 
َ األمري واجليش أو واجليش فعىل األول َومثل سار ُ  . معه عىل األمري، وعىل الثاين مفعوالامعطوفيكون اجليش ُ

َوسخرنا مع داود اجلبال يسبحن و : (قال اهللا تعاىل: مثال َ ْ ِّ ُ َ ُ َ ََ َ ْ ََ ِْ َالطري َّ ْ َّ سخر:وإعراهبا) َّ فعل ماض مبني عىل الـسكون : َ
ظرف مكان منصوب وعالمـة : َبني عىل السكون يف حمل رفع فاعل، معضمري متصل م: التصاله بنا الفاعل، ونا

مضاف إليه جمرور وعالمـة جـره الفتحـة ألنـه ممنـوع مـن : َنصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وهو مضاف، وداود
َمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، يسبحن: َالرصف، اجلبال ْ ِّ فعـل مـضارع مبنـي عـىل : َُ

: ضمري متصل مبني عىل الفتح يف حمل رفع فاعل، الواو: كون التصاله بنون النسوة يف حمل رفع، ونون النسوةالس
: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة يف آخره، وجيوز أن نعرهبا: َحرف معية مبني عىل الفتح، الطري

بال؛ ألنه يصح الترشيك يف احلكـم فيـصح أن اسم معطوف عىل اجل: َحرف عطف مبني عىل الفتح، الطري: الواو
 .يقال سخرنا اجلبال مع داود وسخرنا الطري معه، فحينئذ جيوز الوجهان يف اإلعراب

َاسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان ما فعل الفعل بمصاحبته، ويتعني كونه : فلتخص أن املفعول معه هو
 احلكم، وجيوز كونه معطوفا أو مفعوال معه إذا صـح التـرشيك يف مفعوال معه بعد الواو إذا مل يصح الترشيك يف

 .احلكم
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هو املفعول معه ؟-١
  ما هي حاالت االسم الواقع بعد الواو ؟-٢
  مثل بمثال من عندك لكل حالة من حاالت االسم الواقع بعد الواو ؟-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :ز عده مفعوال معه فيام يأيتاستخرج ما جيو
َ فو ربك لنحرشهنم والشياطني ثم لنحرضهنم حول جهنم جثيا (  َ ْ َ ْ َ ْ ِّ َِ ِ ِِ َ ْ َّ َّ ْ َّ ََّ ُ ََ َ َُ َ ُ َُ ََ َُّ ُ ولقد آتينا داود منا فضال يـا جبـال أويب معـه -َ َ ِّ َ ُ ْ ََ ِ َ ُ َِ ً ْ َ ََّ ِ َ ْ

َوالطري ْ َّ ذبني أويل النعمة وم-َ َ وذرين واملكَ َ َْ ْ َ َِ َّ ِ ُ َ ِ ِّ ُْ ًهلهم قليالَِ ِ َ ْ ُ َ احرشوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون-ِّْ َُ ُُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْْ ُْ َُ َ َِّ َ قـال -ُ
َإن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين َ ُ ُ َ ُ َ ِّ ْ ُ ِْ ِ ِْ َّ َ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ ُِ ِْ َّ َ ُ ً َّ.(           

 
  )٢التامرين ( 

 

 :األسامء التالية مفعوال معه يف مجلة مفيدةاجعل 
 ). الصديق - الليل-الشمس( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
رب العظيم-١ ِ قد مننا عىل موسى وهارون ونجينامها وقومهام من الكَ َ َ َِ َِ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َْ ِْ ْ َ ُ ُ َُ َ َْ َّ َ. 
ِأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم وهو مل -٢ ُ ِّ َْ َ َ َ ُ َ ُ َ ُُ ُْ ِ ْ َ َْ ُ َ  .ٌيمَ
َ هذا يوم الفصل مجعناكم واألولني-٣ َ َِ َّ َ ْ ْ ْ ََ ْ ْْ ُُ ِ َ    . 
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 )الدرس الثاين واخلمسون ( 
 

 جمرورات األسامء
 

َقد علمت أن األسامء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو جمرورة، وقد مىض بيـان املرفوعـات واملنـصوبات مـن 
 .بيان املجرورات منهااألسامء وآن أوان 

 :فيجر االسم يف ثالثة مواضع
 وحروف -  الالم-  الكاف- الباء-َّ رب- يف- عىل- عن- إىل-ِمن: ( ، وحروف اجلر هيأن يسبق بحرف جر -١

ْمذ(وقد مىض ذكرها من قبل ويضاف عليها )  والتاء - والباء-الواو: القسم وهي ُ منذ -ُ ْ ُ.( 
ِما رأيت زيدا مذ يوم : مثل ْ ًُ ِاخلميس أو منذ يوم اخلميس أي من يوم اخلميس، ومثل ما كلمته منـذ شـهر أي مـن ُ ٍِ ُ ُِ ْ ُ ِ

 . شهر فهام هنا حرفا جر وما بعدمها اسم جمرور
ٍومن حروف اجلر خال وعدا وحاشا أحيانا مثل جاء القوم خال زيد، كام سبق بيانه يف االستثناء ُ َ. 

 . النعت والعطف والتوكيد والبدل، والتوابع أربعةأن يكون تابعا السم قبله -٢
َمررت بزيد الفاضل، ومررت بزيد وعمرو، ومررت بزيد نفسه، ومررت بزيد أخيك: مثل ٍ ِ ِ ٍ ٍ ٍُ ُ ُ ٍُ ِ. 
ٍمثل جاء غالم زيد، ويسمى غالم مضافا، وزيد مضافا إليه ،يضاف إليه اسم قبلهأن  -٣ ُ َ. 

 .ون جمرورا دائام إما بالكرسة أو بالفتحة أو بالياءفاملضاف يعرب بحسب موقعه يف اجلملة، وأما املضاف إليه فيك
ٍوال جيوز أن ينون املضاف، فإذا قلت جاء غالم نونت غالما، وإذا قلت جاء غالم زيد، سقط التنـوين مـن آخـر  ُ َ ٌ ََ ًَ

 . غالم
 ). الالم - يف-ِمن: ( ثم اعلم أن اإلضافة تكون عىل معنى حرف من حروف اجلر الثالثة وهي

ٍقميص حريرُ ورأيت -ٍذهبُخاتم هذا : ( ه األمثلةالحظ معي هذ ٍبـاب خـشب وهـذا -َ جتـد أن املعنـى بـني  ) ُ
ٍأي هذا خاتم من ذهب، ورأيت قميصا من حرير، وهذا باب من خشب) ِمن ( املضاف واملضاف إليه عىل تقدير  ًٍ ُ ِ ٌ . 

 ).سم املضاف إليه عىل املضاف ًاملضاف جزءا من املضاف إليه، ويصح إطالق ا( والضابط يف ذلك هو أن يكون 
فاخلاتم جزء وبعض من الذهب ألن الذهب قد يصنع منه اخلاتم وقد يصنع منه غريه، ويصح إطالق الذهب عىل 

ٌهذا اخلاتم ذهب فأخربنا بالذهب عن اخلاتم، وكذا قل يف بقية األمثلة: اخلاتم تقول ُ. 
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م يف ا: (قال اهللا تعاىل: مثال ِوما يتىل عليكُ ْ ْ ُ ََ َ ِلكتاب يف ْ ِ ِ ِيتامى النساءْ ِّ َ ِتامى النساء اإلضـافة فيهـا بمعنـى مـن أي  في )َ ِ
ِاليتامى من النساء، وذلك لصحة الضابط هنا فإن اليتامى بعض من النساء ألن منهن يتامى ومـنهن غـري ذلـك، 

ٌهؤالء اليتامى نساء: ويصح اإلخبار بالنساء عن اليتامى يقال ِ. 
ِصيام النهار  : ( والحظ معي هذه األمثلة َواجب يف رمضانُ ِشهيد الدارُ عثامن -ٌ َشهيد كربالءُ احلسني -ُ جتد أن  ) ُ

ٌأي الصيام يف النهـار واجـب، وعـثامن شـهيد يف الـدار، ) يف ( املعنى بني املضاف واملضاف إليه عىل تقدير معنى  ٌ
َواحلسني شهيد يف كربالء، وضابط هذه اإلضافة أن  أي وقتـا أو مكانـا  ) ا للمـضافيكون املضاف إليـه ظرفـ( ٌ

هو وقت وقوع الصوم، والدار هو مكان شهادة عثامن ريض اهللا عنه، وكربالء مكان شهادة احلسني بن عيل فالنهار 
 .ريض اهللا عنهام

ْوقال الذين استضعفوا للذين استكْربوا بل : (قال اهللا تعاىل: مثال َّ َّ ََ َ َ َُ َ ْ َْ ُِ ِ ِ ُِ ر الليل ْ ِمكْ ْ َّ ُ ِوالنهارَ َّ ِ فمكر الليل اإلضـافة فيهـا  )َ
 .عىل معنى يف أي مكر يف الليل ألن الليل هو وقت املكر

ٍغالم زيدهذا : ( والحظ معي هذه األمثلة ٍسيارة عمرو وهذه -ُ ٍحقيبة هندُ ورأيت -ُ جتد أن املعنى بني املضاف  ) َ
ٍأي هذا غالم لزيد، وهذه سيارة ) الالم ( واملضاف إليه عىل تقدير معنى  ٍلعمرو، ورأيت حقيبة هلندٌ ً ُ ٍ. 

ِفإذا مل تكن اإلضافة عىل معنى من وال عىل معنى  ) ال يصلح فيها أحد املعنيني السابقني( وضابط هذه اإلضافة أن 
 .يف فهي عىل معنى الالم

َرب العاملنيُاحلمد هللاِ : ( مثال قال اهللا تعاىل  .ب للعاملنيَفرب العاملني اإلضافة فيها عىل معنى الالم أي ر ) ِّ
أوهلا أن يسبق بأحد حروف اجلر، وثانيها أن يكـون تابعـا السـم قبلـه، : فتلخص أن االسم جير يف ثالثة مواضع

 .وثالثها أن يكون مضافا إليه
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 )األسئلة ( 
 

  يف ضوء ما تقدم ما هي مواضع اجلر ؟-١
  ما هي معاين اإلضافة ؟-٢
 اين اإلضافة ؟ مثل بمثال من عندك لكل معنى من مع-٣
 

  )١التامرين ( 
 

 :بني األسامء املجرورة وسبب جرها فيام يأيت
ِبرب الفلقُأعوذ قل (  ِ سالم هي حتى مطلع الفجر-ِّ ِ َ ٍإين أراك وقومك يف ضالل مبني -ٌ ِ ُ ٍَ َ ِِّ َ ْ ََ َ َ ْوإذا رصفت أبـصارهم  -ِ ُ ُُ ْ ََ ْ َ ِ ِ

ْتلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا  ُ َْ َّ ْْ َ َ َِ َّ ِ َ َمع القوم الظاملنيِ ِِ َّ َِ ْ َْ ِوما أرسلنا يف قرية من نبي إال أخـذنا أهلهـا بالبأسـاء  -َ ْ َ ْ َ َْ َ َّ ِْ ِْ َ َ َْ ََ ِ ٍّ ْ َ َْ ِ ٍ ِ
َوالرضاء لعلهم يرضعون  ُ َّ ََّّ ََّ ُ َ َْ َّ َ ِ.(      

 
  )٢التامرين ( 

 

 :له يتبعهاجعل كل اسم من األسامء التالية جمرورا تارة بحرف اجلر وتارة باملضاف وتارة باسم قب
 ).  أهل - اجلنة-املسلمون( 
 

  )٣التامرين ( 
 

 :أعرب ما ييل
ِ قل أعوذ برب الناس ملك الناس-١ ِِ ِّ ُ.  
َنطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني -٢ ِِ َِّ ْ َ ُّ ُ ُِ َ ْ ْْ ََ َ َْ ََ  . 
ِ  دخل املدينة عىل حني غفلة من أهلها-٣ ِ ٍ ِ َ َ  . 
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 )صة الباب خال( 
 

 :ِمن منصوبات األسامء
أن يكـون اسـمها وخربهـا نكـرتني، وأن ال : َّالتي لنفي اجلنس وهي تعمل عمل إن بثالثـة رشوطاسم ال : أوال

 .يفصل بينها وبني اسمها فاصل، وأن ال تتكرر، فإن تكررت جاز إعامهلا وإلغاؤها
وب أو مبنـي يف حمـل نـصب، فـإن كـان علـام أو نكـرة اسم يدخل عليه أداة نداء، وهو منص: املنادى وهو: ثانيا

 . مقصودة فيبنى عىل الضم يف حمل نصب، وإن كان نكرة غري مقصودة أو مضافا أو شبيها باملضاف فهو منصوب
اسم منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعـل، وجيـوز جـره : املفعول ألجله ويسمى أيضا املفعول له وهو:  ثالثا

 .أيضا بحرف اجلر
َاسم منصوب يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان ما فعـل الفعـل بمـصاحبته، ويتعـني كونـه : املفعول معه هو: ارابع

مفعوال معه بعد الواو إذا مل يصح الترشيك يف احلكم، وجيوز كونه معطوفا أو مفعوال معه إذا صـح التـرشيك يف 
 .احلكم

 :وجير االسم يف ثالثة مواضع
 .أوهلا أن يسبق بأحد حروف اجلر
 .وثانيها أن يكون تابعا السم قبله

 .وثالثها أن يكون مضافا إليه
 
 
 

  
 
 
 
 
 



  

  
 

   شرح اآلجروميةالواضح في 
١٨١  

 )تعليقات عىل النص ( 
 

  الُباب
 .ِ يف الدارَ ال رجلُ ال نحوْ ومل تتكررَ النكرةِ إذا بارشتٍ تنوينِ بغريِ النكراتُ ال تنصبَّ أنْاعلم
ْ مل تبارشْفإن  .ٌ وال امرأةٌ رجلِ ال يف الدارُ ال نحوُ تكرارَ ووجبُ الرفعَها وجبِ

َوإن شـئت قلـت، َ وال امرأةِ يف الدارَ ال رجلَ قلتَفإن شئت، هاُ وإلغاؤُ إعامهلاَفإن تكررت ال جاز ٌال رجـل يف : َ
ٌالدار وال امرأة ِ.  

  املنادىُباب
ٍاملنادى مخسة أنواع  ُاملفرد العلم: ُ ُوالنكرة املقصودة، ُ ِنكرة غري املقصودةوال، ُ ُ ِوالشبيه باملضاف، ُواملضاف، ُ ُ. 

ٍفأما املفرد العلم، والنكرة املقصودة فيبنيان عىل الضم من غري تنوين ِ ِّ ُ َِّ ُ ُ ُنحو يا زيد ويا رجل، ُ ُ ُ. 
ٌوالثالثة الباقية منصوبة ُ  .ُ ال غريُ

............................................................................................................... 
  أي النافيـة للجـنس )  الُبـاب: ( ِ الزلنا يف بيان منصوبات األسامء، وقد وصلنا إىل ال النافية للجنس فقال:أقول

. ردَّ لفظا أو حمال ألهنا تعمل عمل إن ويكون النصب لفظا يف املضاف، وحمال يف املف )ِ النكراتُ ال تنصبَّ أنْاعلم(
ِألن اسم ال إن كان مفردا فهو مبني فال يدخله التنوين نحو ال رجل يف الدار، وإن كان مضافا فهو  ) ٍ تنوينِبغري(  َ

ٌمنصوب ولكن تسقط التنوين منه عند اإلضافة نحو ال طالب علم مستكرب، ولكن يكون يف الكالم قصور حينئذ  ٍ َ
ٌخله التنوين مثل ال قبيحا فعله حممود فلو أسقط عبارة بغري ألن اسم ال قد يكون شبيها باملضاف وهو منصوب يد ُ ُ ً

 فيجـب إعـامل ال إذا اجتمعـت هـذه الـرشوط الثالثـة وهـي )  الْ ومل تتكررَ النكرةِإذا بارشت(تنوين كان أوىل 
فيـه هذا مثـال مـا اجتمعـت  ) ِ يف الدارَ ال رجلُنحو( املبارشة، وكون اسمها نكرة وكذا خربها، وعدم تكرر ال 

ْ مل تبارشْفإن(الرشوط   فقـد فـصل اجلـار ) ٌ وال امـرأةٌ رجـلِ ال يف الـدارُ ال نحـوُ تكرارَ ووجبُ الرفعَها وجبِ
وإن ، َ وال امرأةِ يف الدارَ ال رجلَ قلتَفإن شئت، هاُ وإلغاؤُ إعامهلاَفإن تكررت ال جاز(واملجرور بني ال واسمها 

َشئت قلت ٌال رجل يف الدار وال امرأة: َ ِ ٌ وإذا وقع بعد ال معرفة وجب إلغاؤها وتكرار ال نحو ال حممد زارين وال ) ٌ
ٍاملنادى مخسة أنواع   املنادىُباب( ثم رشع يف باب النداء فقال . ٌبكر ُاملفرد العلم: ُ ُوالنكرة املقصودة، ُ ُوالنكرة غري ، ُ ُ

ِوالشبيه باملضاف، ُواملضاف، ِاملقصودة ُفأما املفرد العلم، وال ُ ٍنكرة املقصودة فيبنيان عىل الضم من غري تنوينَُّ ِ ِّ ِ ُ ُنحو ، ُ
ُيا زيد ويا رجل ٌوالثالثة الباقية منصوبة ُ ُ ً نحو يا غافال، ويا غالم زيد، ويا طالعا جبال)ُ ال غري ُ ًً ٍ َ. 
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 ِهِ ألجلِ املفعولُباب
ِوهو االسم املنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ِ ِ ً ُ ُُ َنحو قولك قام، َ َ ِ َ زيد إجالال لعمرو، وقـصدتك ابتغـاء ُ َ ُ ٌٍ ً

َمعروفك ِ. 
 ُهَ معِ املفعولُباب

 ُاسـتوى املـاء  و،َ واجلـيشُ األمـريَجـاء كِ قولـُنحو، ُ الفعلُهَ معَلِعُن فَ مِ لبيانُ الذي يذكرُ املنصوبُ االسمَوهو
 .َواخلشبة

 .َ هناكْ فقد تقدمتُ التوابعَوكذلك، ِمها يف املرفوعاتُ ذكرَفقد تقدم، اِ وأخواهتَّ إنُواسم، اِ وأخواهتَ كانُا خربَّوأم
............................................................................................................... 

ُوهو االسم املنصوب الذي يذكر بيان ِهِ ألجلِ املفعولُباب: ( ثم رشع يف املفعول ألجله فقال  ُُ ِا لسبب وقوع الفعلَ ِ ِ ً ،
َنحو قولك قام زيد إجالال لعمرو، وقصدتك ابتغاء معروفـك َ َِ َِ َُ ٌٍ ً ٍ وجيـوز جـره نحـو قـام زيـد إلجـالل عمـرو، ) ُ ِ ٌ َ

َوقصدتك البتغاء معروفك، واإلجالل هو االحرتام َِ ِ. 
، ُ الفعـلُهَ معـَلِعـُن فَ مِ لبيانُكر الذي يذُ املنصوبُ االسمَوهو ُهَ معِ املفعولُباب: ( ثم رشع يف املفعول معه فقال 

ونبه املصنف هبذين املثالني عىل أن املنصوب بعد الـواو  ) َ واخلشبةُ واستوى املاء،َ واجليشُ األمريَجاء ِك قولُنحو
قد جيوز عطفه عىل ما قبله كاجليش، وقد ال جيوز كاخلشبة؛ ألن اخلشبة يف املثال هي مقياس ألجل معرفة ارتفـاع 

َاستوى املاء واخلشبة أي عال وارتفع، وال شك : ر عند زيادته فإذا ارتفع املاء وصار مصاحبا للخشية قيلماء النه ُ
 .أن املاء هو الذي يرتفع ويعلو دون اخلشبة ألهنا ثابتة يف مكاهنا فلذا ال يصح العطف ويتعني كوهنا مفعوال معه

  ) َ هناكْ فقد تقدمتُ التوابعَوكذلك، ِمها يف املرفوعاتُ ذكرَقد تقدمف، اِ وأخواهتَّ إنُواسم، اِ وأخواهتَ كانُا خربَّوأم (
 .فال داعي لإلعادة
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 ِ األسامءِخمفوضات ُباب
 .ِ للمخفوضٌوتابع، ِ باإلضافةٌوخمفوض، ِ باحلرفٌ خمفوض:ٍ أنواعُ ثالثةُاملخفوضات

 ِوحـروف، ِوالـالم، ِوالكاف، ِوالباء، َّبُور، ويف، وعىل، ْوعن، وإىل، نِ بمُفض ما خيَ فهوِ باحلرفُا املخفوضَّفأم
 .ُْذنُوم، ْذُوبم، َّبُ رِوبواو، ُوالتاء، ُوالباء، ُ الواو: وهيِالقسم

 ُ فالـذي يقـدر؛ْنِ بمُوما يقدر، ِ بالالمُ ما يقدرِ عىل قسمنيَ وهو،ٍ زيدُالمغ َِك قولُفنحو، ِ باإلضافةُفضُا ما خيَّوأم
 . ٍ حديدُ وخاتمٍ ساجُ وبابٍّزَ خُ ثوبُنحو، ْنِ بمُ والذي يقدرٍ زيدُمغال ُ نحوِبالالم

............................................................................................................... 
 ِاألسـامءِخمفوضـات  ُباب : (ل ملا أهنى بيان املرفوعات واملنصوبات من األسامء ختم باملجرورات منها فقا: أقول

ا َّفأمـ: (ثم بدأ يفصل فقال ) ِ للمخفوضٌوتابع، ِ باإلضافةٌوخمفوض، ِ باحلرفٌ خمفوض:ٍ أنواعُ ثالثةُاملخفوضات
 ِ القسمِوحروف، ِوالالم، ِوالكاف، ِوالباء، َّبُور، ويف، وعىل، ْوعن، وإىل، نِ بمُفض ما خيَ فهوِ باحلرفُاملخفوض

فرب  ) ُْذنُوم، ْذُوبم، َّبُ رِوبواو(  وهذه قد سبق ذكرها يف أول املتن وزاد عليها هنا ) ُوالتاء، ُوالباء، ُ الواو:وهي
ٍحرف جر مثل رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ومن أحكامها أهنا قد حتذف وتنوب عنها واو تدل عليها مثل وتال  ٍُ َُّ

َّللقرآن والقرآن يلعنه أي رب تال فحذفت رب وبق ُ ٍ  .يت الواو تدل عليها فلذا تسمى هذه الواو بواو ربُ
وأضـاف  ) ْنِ بمـُوما يقـدر، ِ بالالمُ ما يقدرِ عىل قسمنيَ وهو،ٍ زيدُالمغ َِك قولُفنحو، ِ باإلضافةُفضُا ما خيَّوأم( 

 ُ نحـوِ بـالالمُفالـذي يقـدر( بعض العلامء قسام آخر وهو ما يقدر بفي وقد ذكرنا ضوابط هذه األقسام يف الرشح 
ُّاخلز ) ٍ حديدُ وخاتمٍ ساجُ وبابٍّزَ خُ ثوبُنحو، ْنِ بمُ والذي يقدرٍ زيدُغالم نـوع مـن : نوع من احلرير، والساج: َ

 .اخلشب يسمى أيضا بالصاج
 .و أما التوابع فقد مىض رشحها يف املرفوعات

 .وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم واحلمد هللا رب العاملني
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 " خمططات توضيحية "
 

 األسامء املعربة
 

                             مرفوعة                         منصوبة                         جمرورة                            تابعة
 . النعت-١.   جر املسبوق بحر -١.             املفعول به-١.                            الفاعل - ١
 . العطف-٢.            املضاف إليه-٢.       املفعول املطلق-٢.                  نائب الفاعل - ٢
 . التوكيد-٣.                                                        الظرف-٣.                              املبتدأ - ٣
 . البدل-٤.                                                            احلال-٤ .                              اخلرب - ٤
 .  التمييز-٥.         اسم كان وأخواهتا - ٥
 . املستثنى-٦.            خرب إن وأخواهتا - ٦

 . اسم ال النافية للجنس-٧                                                               
 . املنادى-٨                                                               

 . املفعول ألجله-٩                                                              
 . املفعول معه-١٠                                                             

 . خرب كان وأخواهتا-١١                                                             
 . اسم إن وأخواهتا-١٢                                                            
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  )ملصادرا (
 

 .النحو الواضح للمدارس االبتدائية لعيل اجلارم ومصطفى أمني -١
 .بتدائية حلفني ناصف وآخرينالدروس النحوية لتالميذ املدارس اال -٢
 .التحفة السنية برشح املقدمة اآلجرومية ملحمد حمي الدين عبد احلميد -٣
  . النحو التطبيقي من القرآن والسنة املستوى األول جلامل بن إبراهيم القرش-٤
 .ملحمد عيدلنحو املصفى ا -٥
 .حاشية أيب النجا عىل رشح خالد األنصاري عىل اآلجرومية -٦
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 " الفهرس "
  

      الصفحة                                                         العنوان                                                                                
 

 ١... ................................................................................ ..... املؤلفمقدمة
      ٢  ....................................................................... حونالدرس األول يف مقدمة ال

 ٤..... ....................................................... ............لكلمة والكالم االدرس الثاين 
 ٧...... .................. .................................................قسام الكالم أالدرس الثالث 
 ١٠.. ............................................................................إلعراباالدرس الرابع 

 ١٣  .................................................................... عرابأقسام اإلالدرس اخلامس 
 ١٦ ....................................................... ....................... لبناءاالدرس السادس 

 ٢٠ ................................ .................إلعراب اللفظي والتقديري واملحيلاالدرس السابع 
 ٢٥ ..... ......................................................... .................الباب األولالصة خ
   ٢٦ ........................................................... .............. عىل كالم املصنفعليقات ت

 ٢٩.  ............. ...............................................  االسم املفرد-  املعرباتلثامناالدرس 
 ٣٢........  ........................ ...............................................لتاسع املثنىاالدرس 
      ٣٤.........................  ....................................... ....مجع املذكر السامللعارش االدرس 

    ٣٧............................ ..................................ادي عرش مجع املؤنث السامل الدرس احل
 ٣٩ .......................................................... ........... مجع التكسريلثاين عرشاالدرس 
 ٤٢  ................................................................ األسامء اخلمسة لثالث عرش االدرس 
 ٤٤  ............................................................... ... الفعل املضارع لرابع عرشاالدرس 

  ٤٧ ................. ..............................................امس عرش األفعال اخلمسة الدرس اخل
  ٥١  ................................................................................ الباب الثاين الصة خ
 ٥٣.................. ......................................................... فعىل كالم املصنعليقات ت

    ٥٨..............  .......................................... .....يض  املا- لسادس عرش األفعال االدرس 
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   ٦٠... ......................................................  ..............عل األمرفلسابع عرش االدرس 
 ٦٣........ ..................................................................ع لثامن عرش املضاراالدرس 
 ٦٦............................ ....................................   نواصب املضارعلتاسع عرشاالدرس 
   ٦٨ ...................................... ...............................  بقية النواصب لعرشوناالدرس 
  ٧١................ ........... اعال واحد اجلوازم التي جتزم ف- زم املضارعجوا لواحد والعرشوناالدرس 
 ٧٤  ...........................................  ........لثاين والعرشون اجلوازم التي جتزم فعلنياالدرس 

   ٧٧............. ................................. تتمة اجلوازم التي جتزم فعلنيرشون عالث والثالدرس ال
 ٧٩........ .................................. .....................بناء املضارع لرابع والعرشون االدرس 

    ٨١.........  ............................................................ .........خالصة الباب الثالث 
 ٨٣..... ............................................................. ........تعليقات عىل كالم املصنف

   ٨٥........ ...........................................  الضامئر -  باب األسامءاخلامس والعرشونلدرس ا
 ٨٨  ........................................ ..................أسامء اإلشارة لسادس والعرشون االدرس 
 ٩٠.......... ..................................  .............لسابع والعرشون األسامء املوصولةاالدرس 
 ٩٣  ..........................................  الفاعل - املرفوعات من األسامء لثامن والعرشوناالدرس 
 ٩٦................... ...................  ........................ نائب الفاعللتاسع والعرشوناالدرس 
 ٩٩... ................................................................. ...لثالثون املبتدأ واخلرب االدرس 

   ١٠٢.......... ................ ....................................احد والثالثون أقسام اخلرب والدرس ال
 ١٠٥....... ........................................................................ الصة الباب الرابع خ
 ١٠٦  ......................................................................... عىل كالم املصنفعليقات ت

 ١٠٩  ...........................ا وأخواهتَ كان-العوامل الداخلة عىل املبتدأ واخلربالثون الثاين والثالدرس 
 ١١٢ .................................................... ..........َّإن وأخواهتا الثالث والثالثون لدرس ا
 ١١٥ .................................................... .......... وأخواهتا َّنظ والثالثون ابعراللدرس ا
 ١١٨ ....................................................................لصفة ا والثالثون امساخللدرس ا
 ١٢١ ................................................. ..........لنكرة واملعرفةا والثالثون ادسساللدرس ا
 ١٢٤ ......................................................... .......... لعطفا والثالثون ابعساللدرس ا
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 ١٢٧ .......................................................... .......... لثامن والثالثون التوكيدالدرس ا
 ١٣٠ ............................................................ .......... دلبلا والثالثون امنثاللدرس ا
 ١٣٣ .................................................................... .......... الباب اخلامسالصة خ

  ١٣٤ ........................................................................... عىل كالم املؤلفتعليقات 
 ١٣٩................ ................................ هل بوفع امل- من األسامء نصوباتاملاألربعون الدرس 
  ١٤٢ ............................................................ل املطلق  املفعوالواحد واألربعونالدرس 
  ١٤٤.............................. .........................ملكان  الزمان وا ظرفالثاين واألربعون الدرس
  ١٤٧....... ..................................... .........................احلاللثالث واألربعون ا الدرس

 ١٥٠............................................... ......................التمييز  واألربعون الرابعالدرس 
 ١٥٣............................................................. املستثنى بإال اخلامس واألربعون الدرس 
 ١٥٦.... ................................................ستثنى بغري وسوى املالسادس واألربعون الدرس 
  ١٥٩ .............................................. .املستثنى بخال وعدا وحاشاالسابع واألربعون الدرس 

 ١٦١.............................................................................. الباب السادس الصة خ
 ١٦٢... ........................................................................م املصنف عىل كالتعليقات 
 ١٦٦........................................ ...................افية للجنس ال النالثامن واألربعون الدرس 
 ١٦٩............................. .......................................املنادى التاسع واألربعون الدرس 
 ١٧٢......................................................................املفعول ألجله اخلمسون الدرس 
 ١٧٤.................................................. .............مسون املفعول معه الواحد واخلالدرس 
 ١٧٧......................... ..................................ء جمرورات األسامالثاين واخلمسون الدرس 
 ١٨٠......................................... .......................................الباب السابع خالصة 

 ١٨١............................................................ ...............عىل كالم املصنف تعليقات 
  ١٨٥...............................................................................................  املصادر

 ١٨٦... ...........................................................................................الفهرس 
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